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Lumea e mică și prea mare e puterea ta de viață,
Ești fiul lui Hristos.
Să te încumeți la orice faptă de poezie,
Întimp cedeșertăciunehuruieîmprejurultăulumea.
Nu ești al ei, hulubașule,
Nu grohăi ca vânzătorii sufletului la bursă,
Nu te lași ademenit de Satana,
Nu născocești vanitate.
Gonit din calea rațiunii faci minuni.
*
Eu nu mai am din viață decât puține clipe,
Fă-le să tacă, tăcerea lor să țipe,
Îmi spune șoptit îngerul păzitor,
Țipă cu prăpastia în gâtlej.
În inimă ține-ți ochii treji.
Deși sunt îmbăiați ca de urdori.
Plângi cu hohote mari.
În tine ca fără ființă sari
Până în sufletul cerului, până unde
Bătăile inimii din lebădă îți vor răspunde.

MIRON KIROPOL
Pilaștrii pentru infinit
10 iulie 2015
Tulbure noapte de lumină,
Lin, muzical nevăzut,
Aștept altceva din cer să vină,
Eu însumi în el să mă mut.

*

Unde e acest fel de cer, unde
Țâșnește din vâna jugulară?
Nimeni din adevăr nu răspunde,
În carne și oase să-mi apară,
Să mi se dea carne fără fiară,
Cenușă diurnă, cenușă nocturnă,
Vărsându-se rugă din urnă.

11 iulie 2015
Epericulos săscoțiamețitcapulpefereastratrenului,
Așa cum e scris,
Dar mai periculos e să ai nevastă și copii.
Decipentrunimicînlumesănu-țipuipirostriileîncap
Căci fără să știi când ești împins la groapă.
Ascultă bine, ucenicule, tu, sufletul tatii,
ALTER N AN ŢE

Îți sunt copil
Și mă ai de tată,
Cuvântul avut mi-l
Dai ca încântată.
Îți cânt de peste nori
Din veșnicie trăitori,
Îți cânt cu buzele peste buze
Muzici de nimeni încă spuse.
Dar în spunerea asta, mireasă,
Pune fața de masă
Și înalță la gura mea un pahar
Cu strălucire de nestemată,
Al frumuseții îngenunchind dar
O dată și încă odată,
Acolo unde vom sta
Răpiți răpind,
Așa cum furăm cândva
Pilaștrii pentru infinit.
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12 iulie 2015

Gonește-mă sau vino și mai mult aproape.
Mă voi prăda de mine însumi
De flăcări, de lumina din ape…

Cum te-a găsit moartea și unde?
La care semn ți-ai oprit ochii pe carte?
Când au venit să te ia
Aveai poate încă viață în tine.
Deasupra casei și-au fluturat batistele
Norii cu jucăuș vis, iar veghetorul
De la marginea cerului
A sunat de trei ori din trompetă
Ca să te vestească în inima fiecărui trăitor
Pe acele meleaguri în care tăiam aerul
Cu săgetare de rândunică.
Nu mai știu de ce mi-am ascuns privirea
Să nu o pierd când ai început să te spulberi.
Nu înțeleg bine nici azi
Venirea pe lume a acestui cutremurător joc.

*

*
Nu culege din vreme un pufde nimbostratus,
Acum ești deodată altul.
Se răspândește zvonul că ai făcut popas
În nașterea unui calvar
Acoperit de floarea cireșilor;
Semirăcântatulunuicocoș pesteîngenunchereata
Sub ramurile lor de elixir.
Pe ce tărâm se așază viața
În acest atât de fierbinte sfârșit?
Și cum de se întâmplă să urci pe scenă
De zbor de rândunici
Atât de încrezător în lumea cealaltă?

*
Eu, dragă domnișoară, te-aș ruga
Să vii cu mine în cer,
Să plutim împreună într-un lăicer
Vrăjit de liniștea postumă.
Îmi ești ocrotitoarea înaintea beznei,
În locul unde se mistuiește orice gând al răului,
6

Din mine ce a rămas viu încă?
Cine să știe, poate cel ce nu e
Decât un cuvânt bâlbâit.
Și trecerea prin valea din ce în ce mai adâncă
A inimii în care fără veste m-am trezit
Beat mort deși nebăut,
Formă îngropată
Care se pregătește să cânte
Mai mult decât i s-a dat,
Mai puternic decât i s-a dat,
Făcătoare de minuni,
Fără altceva: Să fie roadă
Acestei faceri unde am fost hărăzit
Pământ crescut peste infinit,
Și te-ai arătat în Dumnezeu și tu
Care mă iubeai sau nu…
Din acel timp vine mirosul
Sângelui uscat pe pietre și lut
Neverosimil e totul
Deși adevărul e cunoscut.
Curățit de carne e osul
În care măduvă te-am avut.

13 iulie 2015
Totul e ca și cum nu aș fi,
Ca și cum întâmplător
Îmi dau seama că sunt,
Și câți fiori mă încearcă,
Smulg din lume bucăți mari de nimic.
Cu nervi zdruncinați ies la poartă.
Nimeni nu trece pe stradă,
Și dacă trece nu știe să vadă.
Deodată apare un corb,
Să fie adevărat sau vine dintr-o carte
În care un copil a desenat Facerea
Arhaică a tuturor animalelor,
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Într-un aer din ce în ce mai vânăt
De lungă așteptare?
Un corb – unicul orator
Al acestei dimineți ușor
Amețită de miracolul unui copac japonez,
În această zi prea puțin reală.
De aceea e căutată de vers,
De frumusețea cărnii sfințită goală,
Ca pe vechile pietre numele șters.
*
Aud puterile muzicii,
Fundamentale creșteri,
Chiar dacă uneori prin întuneric
Auzul mi-e înțeles cu adierea
Nicicând sfărșită
În haina în care o îmbracă mierea
De dinainte de haos,
Între șarpe și adaos
Dureros la ispită.
Primesc învățătură
De la un tainic legământ,
Statornicit ca într-o altă făptură
Mai sus de cer și pământ.
*
Ea m-a primit cu bunătate
Și între flăcări m-am întins
Fără să mai mă uit la viață,
Numai ca strajă porților trimis.
Am primit leafă de la cer,
Mă întrebam dacă o merit,
Venit din carnea ce e mit
Mai legendar dacă o pierzi.
Totul venea alinător
în vis de sfântă întrupare
Ca mărginire unui nor
Totul ce nu îți mai apare.

14 iulie 2015
Iată urcușul pentru care chem
Stihie să pătrundă în mistere;
Coboară în infern pământul tot
Cu tînguire suferinței rob.
Coboară să aducă din apa morții
Sufletele acolo pierdute.
De durere, chiar pragurile,
Așteptând să fie călcate
De picioarele vrăjite ale femeilor,
Se scufundă ca un putregai.
Pârâie din încheieturi tocite universul.
Lacrima aluneca pe obraz ca sprijinită în toiag.
Fie-ți milă, cerule de lutul care s-a zămislit
Cu tine viu în om.
Să nu se prăbușească punțile
Duse către tine prin el.
Acum bătrânul muzicant înalță lira,
Acest semn al adorației,
Străpungându-te cu sunete funerare.
Ni s-a spus că trebuie să fugim
Cu lacrimi de piatră în ochi
Prin chiar intrarea în infern,
Și cântându-ne suferința
Să ajungem în sfârșit la lumina zilei,
Astfel binecuvântați.

8 august 2010
Ce vântoasă de sare a primit inima!
Acoperită de alge și scoici
Carnea ei plutește către invizibil.
Scut peste scut, arme peste arme
Ies din adâncul mării.
Nu am o altă țintă
Doar pe aceea pierdută a albatrosului.
Prăpastia poartă în infinit
Viermii care sunt pilaștrii.
Cu tandrețe se pregătesc aștrii
Pentru cădere și împart cu omul
Somnul înfricoșător al lumilor.
ALTER N AN ŢE
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9 august 2010

15 iulie 2015

La căderea nopții mă bucur
Că am trecut încă o zi dincolo de pământ,
În mână cu o carte
Citită de înger cu glas tare.
Vorbește limbă, tot ce știi despre tine,
De trecerea aeriană care ți-a fost hărăzită,
Chiardacănuaimeritatcunoaștereabineluișirăului,
Nici nemurirea.

15 iulie 2015
APROAPE DUPĂ KEATS
Așa cum deodată Artemis
M-a smuls din trup și i-am devenit carne,
Umblu pierit de secole în vis
Ca abur al tăcerii de pe arme
Când luptele s-au stins. Maestre Cer,
Care cobori în oameni și în plante
Din nesfârșirea lumii celeilalte
Chiar și acum în vârsta cea de fier
Ești inima în care m-ai născut
Să-ți bat în ea în rai cu ea cusut
Cu lacrima-n surâs ajung să știu
Că sunt în tine și răsfrântă-mi este
Iubirea ta cu leacurile-aceste
Vărsate de lumină-n orice Viu.

22 octombrie 1974
Nu știu cum să jefuiesc visul
Pentru a lua rădăcină de trandafir,
Să mă fac mângâierea ta (ca pe un animal rătăcit)
Care între vii și morți poartă viața.
Lasă-mă să-mi pun capul sub mâinile tale
Pe când coboară amurgul
Cu ultimul soare la subsuori de femeie
În sudoarea unită cu rouă.
Semințele recoltei se hrănesc din noi
Ca pământul Spaniei din ocru roșu.
8

Gustă din boală inima și surâde balsamului.
Gânguritul copilului mă învață pacea
Corimb după corimb.
Lămâi, portocali, palmieri
Își dezvelesc luminosul gât.
Le îmbrățișez claviculele, plinul
Frăgezit al sânilor unde palpită
Rămășițele verii care încă poftesc aromele.
Ultima împărtășanie te leagă,
În limpedea trecere din viață, de soare și lună.
Dinnuștiucereginăalebedelor, parfumeazăîntreagă
Între mâinle mele o cunună
Cu străluciri de frunze bântuite de vânt,
Acoperind un porumbel rănit
Care își aruncă trupul
Încă în zbatere pe pragul meu
Înainte de a fugi în Patmos.

De cine vei mai fi iubită?
Cine rătăcește după tine în alba vânătoare?
Ca o molimă e furtuna ce se abate
Peste case luîndu-le în zbor.
O clipă, dâre de fum zbuciumate
Se agață molatice de cer și par
Că ar vrea să nască, Dumnezeu știe ce lume.
Așa e totul, făcut din patimă, aspiră
La fugă, la plutire, la cântul
Cu pleoapele zeului peste corzi,
O, tu, fugită din sunetul de liră
Și acum de cine vânată,
De ce chin al chinurilor trasă pe roată.

28 octombrie 1974 -15 iulie 2015
Domesticit trupul meu se roagă
Să nu te veștejești la contactul minor
Al adierilor, tu decât ele mult mai dragă.
Arată-mi sânii pe care capul meu
Să odihnească fără coșmar poate.

ALTER N AN ŢE

*

Arată-mi vrejul gâtului tău cu nestemate.
Arată-mi cum răul e nimicit,
Cu sabia, cu glontele, cu piulița.
Arată-mi pâlpâitul cărnii tale
Ursită unui duh din infinit.
Smerește-mi inima și fă-o plută peste mare
Sub pietrificatele-ți picioare.
Așa vei fi păzită de orice reflex de durere,
De orice îndușmănit ecou
În care pasărea de cobitoare vrere
Își pune mască de floare, aroma unui nor.
Să nu te veștejești la contactul minor
Al adierilor,
Tu, minune, când
Făcută aur de potir peste gând,
Făcută ceață aburindu-mi fereastra,
Lumină ce arde orice suflu
Pentru a-i încânta cenușa

Ne-am plecat către drojdia de cafea din cești.
Ce ne ghicea?
Că vii în mine să putrezești,
Dar nu putrezire cum se obișnuiește,
Altceva decât moartea putrezea,
Era concupiscența din ea.
Fulgi de zăpadă din copilărie pe un geam,
Fulgi de zăpadă eram
Și părea o cutremurare de ocean
La care din zădărnicie priveam.
Și mă lovea cumplit val după val
În geografia asta fără mal, toată mal.

*
Cum mi-ar fi plăcut să fiu
Dragostea ca o ceață
Care acoperă totul, grea, amoroasă,
Și te regăsești uitat de chip,
Uitat de ochi, pe când lin ieși din uter.
Cum mi-ar fi plăcut să fiu
Cu tine îngenunchiat înaintea altarului
Dar prea mult ai vrut să cunoști ceea ce moare.
Și aruncându-mi în față cuvinte fără gramatică
Te-ai topit în neștire
Într-un pământ de nimeni vizitat.
Și totuși clopote în rugăciune chemau
Pacea să ne spovedească pentru lumea cealaltă
Semne de bucurie pe cer s-au arătat,
O, ce lumină caldă!

15 iulie 2015
Să ies din piatră, din pământ, din foc
Devenind fuga luminii la sfere
Peste rochia ta spumegând în adiere
Un aproape dureros noroc.
Ascult fugile dezgolite ale aerului
Împrejurul materiei desăvârșindu-se
În sacrul ei joc.
O, nu vreau să cred că sunt risipă
Mai adânc mă dăruiesc din clipă
Cuprinderii de fulgerare.
Ai lăsat pe nisip
O urmă de scoică
Din care tâșnește în urechea mea
O lacrimă muzicală. Umblă
Mireasma ta ca Dumnezeu prin mine.
Pe cămașă îmi tremură urme de trandafir
Țesute de mâinile tale, mie fântână iară.
Fără sfârșit rămâie ora aceasta pe coline
Cu somn ascuns de primăvară,
Cu doar a cărnii tale haină,
Cu mugurii smulși din stări virgine
Și violați de taină.

16 iulie 2015
Să nu te audă Hecate
Mărind împrejurul tău vraja
Cu mii de spini
Ca în tine zăvorâtă să nu rămână;
Prin chiar visul tău poate să viseze,
Din ocean în ocean, din somnul greu al apei
În trezia ei.
Sănu-șideschidăochiispunându-țicuvintedeiubire,
ALTER N AN ŢE
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Căci numai prin zbaterea pleoapelor
Îți gonește harul,
Iar tu ai fost chemat să înveșmânți cu tine lira.
Să nu audă Hecate
Că ești încă viu pe pământ,
Când ea se credea stăpână peste cuvintele tale,
Peste cenușa pe care o ținea strâns în mîna
Întinsă către auroră.
Deasupra ei cântă Hecate cu geamăt
Căci nu ai vrut să fie carne din carnea ta,
Scufundat în grai adânc de penitență.
Ai alungat-o, de vid rămasă grea.
*

Am zgârieturi adânci în timpane,
Unghiile tale, iubito din romane.
Deschid ochii ca băltoace pline de geneze
Care cer să trăiască, cer să moară.
Nascpentruaconvingeuntdelemnulsfântsăterenască.
Iată stigmatele lăsate de dorințe.
Iată cuvintele tâșnind.
Bea din fântâna lor ce mă îneacă.
Fac împrejurul nostru un cerc vrăjit
De șapte ori ca orhidee.
Îți acopăr sexul cu lacrimi,
Centura ta de castitate.
Auzi cum în momentul acesta bate
Crainicul să mă cheme la agapă,
La gustul dezmățurilor pure,
La frumusețea în nevroză.
În creier am o fisură
Prin care tresaltă o roză.

*
Cuvinte fără cârmă pe gura mea se adună.
Lumea întreagă spune că sunt răpit de lună.
Sărutul tău cu roșu de buze pune o pată
De rană peste viața împăiată.
Nu știu de ce merg, mănânc, visez, scriu,
Când totul s-a născut ca fără să se nască.
Iar eu am ieșit din pântecul mamei prea târziu,
10
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Necăutat de idile, deși cavaleresc și mag,
Iar rochia ta de turcoază mi-e enclavă,
În ea ducându-mi carnea de epavă.
*
În limba vorbită în infern
Am vorbit uneori cu mine însumi,
Căutând să aflu un sens
Curgerii negre către flăcări,
Să aflu un sens inimii.
În limba infernului am vorbit,
Până când, ieșite dintr-un portret
De zămislire viitoare a paradisului,
Ați venit către mine, zeițe,
Investite de puteri mistuitoare.
O coroană de rege vechi
Mi s-a pus pe frunte,
O coroană ce se topea în tâmplele mele
Care se topeau primind mâinile voastre.
*
Nu se mai poate să trăiesc așa,
Nu se mai poate să fiu
Ca ieșit dintr-un ou de cucuvea,
Să uit că sunt încă viu.
Nu se mai poate să trăiesc așa,
Visând la răul din mine,
Cel care mi-a fost copil,
Cel care mi-a fost tată.
Ruine, numai ruine.
Dar din cauza acestei poveri,
Răstignit rămân viu.
Pentru cei fugiți în lumea cealaltă
Îmi privesc inima și o descriu.

MAGDA URSACHE
Jitia unui scriitor-martir: V. Voiculescu
De ce mi-am intitulat notele de lectură, din
februarie 2002, Cămaşa lui Voiculescu? Pentru că
viaţa, cu vocabulă de cronicar, jitia lui, a fost o
chenoză: şi-a asumat voluntar suferinţa, moartea în
chin, ca să-şi păstreze principiile şi să nu cedeze
Puterii comuniste. După filosoful din Sils Maria:
„Disciplina suferinţei, a marii suferinţe – ştiţi oare
că această disciplină a fost singura care a înfăptuit
toate înălţările de până acum ale omului?”.
Postsocialist, de la vechii politruci a pornit refuzul
de a nu-i discrimina etic pe scriitori. Se găsesc
destui critici literari care cer să se elimine biografia,
pentru că ar face parte din sfera non-esteticului.
Numai opera contează pentru ei. Peste vreme, zicese că cititorul nu se va întâlni cu omul, ci cu cărţile
lui. Dar se va întâlni nu numai cu Creanga de aur, ci
şi cu Mitrea Cocor. Nu numai cu Bijuterii de familie,
ci şi cu Drum fără pulbere şi cu Vânătoare de lupi.
„Lămuriţii” au scris cărţi lamentabile etic, dar şi
estetic. Esteticul s-a răzbunat pe Titus Popovici, pe
Aurel Baranga, pe Eugen Jebeleanu… Zisa
etnografului anonim li-i străină: „A fi domn i-o
întâmplare,/ A fi om e lucru mare”.
Şi mai apăsat, ni se recomandă să nu micşorăm
opera din cauza unor accidente biografice. Cum ar
fi slujul la Putere, angajamentul cu Securitatea…
Arta şi morala n-au de-a face una cu alta? Ba da.
Din păcate, cei mari (ca Sadoveanu, ca Preda, ca

Petru Dumitriu) au scris mic atunci când au aderat
la doctrină, din interes personal sau de teamă.
Biografia, repet şi repet, e mai greu de „scris” decât
opera.
Să găseşti forţa de a muri întru Hristos nu-i
uşor. Istoria oraşului Buzău se leagă de două nume
extreme: torţionarul Alexandru Drăghici şi Sfântul
Sava Gotul, ucis prin înec la Vadu-Paşii. Alături de
Sfânt stă V. Voiculescu, martirizat pentru că a scris
poezie religioasă şi a citit-o în serile de cenaclu. Îmi
place să cred că a făcut-o, deşi fiica sa, Gabi Defour,
mi-a spus că, public, nu recitase nimic. Oricum,
tinerii care se lasă înmarxizaţi ar trebui să-i citească,
acum, „la ceasuri grele”, poezia înalt religioasă, mai
ales cea creată în închisoare.
Verticalitatea i-a adus lui V. Voiculescu mandatul de
arestare în 5 august ’58 şi sentinţa: „uneltire contra
ordinii sociale”.
În lista lui Ov. S. Crohmălniceanu intraseră
„personajele” cărora trebuia „să li se tragă un picior
în spate”, adică „decadenţii”, „ermeticii”, „formaliştii”,
„misticii”: Blaga, Arghezi, Crainic, Dan Botta, Ion
Barbu, Voiculescu… Cele patru etape ale domesticirii: sfătuit, ameninţat, acuzat, distrus.
Gyr, deţinutul cu nr. 281, fusese condamnat la
moarte pentru o poezie: Ridică-te, Gheorghe, ridicăte, Ioane. Simona Popa-Gyr a scris că tatăl său nu a
ştiut timp de 11 luni că pedeapsa capitală, din ’58, se
comutase în 25 de ani de muncă silnică.
Să fii închis ca Radu Gyr (18 ani), ca Nichifor
Crainic („numai” 15), ca Voiculescu (sub loviturile
de cizmă ale gardienilor, „numai” 4 ani), din cauza
poeziei?
„– Mai trăieşti, mă?
– Mai trăiesc, domnule sergent major”, a venit
răspunsul.
Ce frică aveau de poezie comuniştii! De cuvânt! „Ştiţi, poeziile lui Radu Gyr au fost salvarea
noastră în închisoare, nu era deţinut să nu le repete
zilnic”, mărturiseşte alt ocnaş pe viaţă, Grigore
Caraza.
În interviul cu Adrian Alui Gheorghe, O misiune creştină şi românească (ediţia scoasă de
Doxologia, Iaşi, 2013), părintele Justin Pârvu spune
că rezistenţa la comunism în anii 1947-50 s-a
sprijinit pe poeziile lui Gyr şi Crainic: „au menţinut

ALTER N AN ŢE

11

puternic duhul”. „Cine scrie poezie, acela e copilul
lui Dumnezeu. Cine scrie poezie cu har, se înţelege”
(p. 107).
În anii ororii dejiste, deţinuţii au cunoscut teroarea
sadică a foamei, foamea care înnebuneşte, foamea
care te face să delirezi. Să mănânci pământ, de
foame, şi să-ţi imaginezi că este halva; să înghiţi
săpun şi să te minţi că este caşcaval. Ţuţea (13 ani
de detenţie) vedea în lună o mămăligă enormă.
„Astea ne-au fost bunurile:/ Ocna cu surghiunurile”,
scria alt poet condamnat la moarte, Ion Caraion.
Crohmălniceanu n-a avut parte de pâinea „deţilor”
(„deţi” – deţinuţi politici). Mânca la Capşa şi râdea
de chinul lui Crainic, sfâşiat de foame. Nichifor
Crainic a fost înjosit încă o dată în Amintiri deghizate, care s-ar putea numi Atacuri deghizate. Erijat
în justiţiar, în agent sanitar (care dă cu var, ca-n
poezia lui Topîrceanu), „bacilul Croh”, cum i-a spus
Ion Barbu, acuza „deplorabila voinţă de supravieţuire” a lui Crainic, consimţirea la compromis
prin publicarea în revista „Glasul patriei”. Colaborau
la alte reviste Gyr şi Crainic? Nu. N-au fost reabilitaţi, au rămas cu semnătură interzisă. Până dincolo
de moarte. Să nu se uite că „Glasul patriei” se difuza
doar extern; în interior, regimul de difuzare era de la
om la om, mă rog, de la tovarăş la tovarăş.
Paul Aretzu vede în „Glasul Patriei” alt „fenomen Piteşti”, al reeducării. Da, s-au dezis de „atitudinea anticomunistă”, dar pactul cu diavolul a fost
fără folos. Acomodarea, ca să nu-i spun compromisul cu regimul, au făcut-o, dar nu le-a folosit la
nimic. Gyr a murit în ’75, fără să-şi fi văzut vreo
poezie în vreo revistă; la fel, Crainic. Vintilă Horia îi
scuză frica prin „bătrâneţea chinuită”: „Crainic a
însemnat prea mult pentru mine pentru a-l ponegri
astăzi, când, după cincisprezece ani de închisoare
comunistă, a fost pus să scrie despre lucruri în care
nici el nu crede” (v. Oameni din „Gândirea”).
Crohmălniceanu, din faza proletcultistă, a fost
recuperat (cu poză în manual); la fel, Paul Cornea,
ministeriabil în postrăvăşeala decembristă, iar
proful de marxism-stalinism (numele exact al materiei predate) Pavel Câmpeanu, flotant politic, a fondat GDS-ul, unde, recent, Andreea Pora i-a invitat
pe teoloaga Elena Udrea şi pe intelectualul Traian
Băsescu.
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Vrem să trăim în Non-Moralia, dacă acceptăm
ca alţi „Eichmani culturali”, spre a le spune ca
Virgil Nemoianu, să ceară alte epurări din istorie,
din cultură, din literatură?
Comunismul a vrut să ia credinţa celor captivi;
azi, le minimalizăm martirajul; cei care i-au băgat
în puşcării îi acuză de derogări de la legea morală.
Îi lăsăm pe călăi nesancţionaţi; pe victime le
sancţionăm pentru cedări. De ce? Pentru că trebuie
susţinută ideea fizionomiei morale deficitare a
românilor: turmă resemnată. Eroi n-avem, doar
pseudo-eroi, martiri n-avem, sfinţi ai închisorilor
n-avem. Asta ca să ne fie ruşine de ce am însemnat
ca popor, ca naţiune.
Le cerem scriitorilor să fi fost suflete tari. Camil Petrescu nu trebuia să fi scris Un om între
oameni; nici Cezar Petrescu Nepoţii gornistului,
nici Arghezi Cântarea omului. Nici Noica să vadă,
triumfalnic, viaţa nouă, unde nimeni nu suferea de
nimic. Numai că „reconsiderările” se fac pe sărite:
Titus Popovici, căruia Arghezi i-a spus: „Titus,
Titus, tu una scrii şi alta fumezi”; fuma Kent, nu
Plugar , şi V.Em. Galan sunt absolviţi; Maria Banuş
şi Nina Cassian, la fel.
Lui Voiculescu nu i se cunoaşte nici un compromis. Şi-a trăit credinţa ortodoxă până la 79 de
ani, când a murit. Să crezi în Dumnezeu era delict
puşcărizabil. Şi l-a asumat. L-au scos din dispensarul Turdei aproape paralizat de morbul lui Pott,
căpătat intra muros. Eliberat, muribund, în 30
aprilie ’62. Nu le-a povestit nimic copiilor despre
Jilava, despre Aiud: „Mai bine să nu ştiţi nimic”.
„E o tensiune a sufletului în nefericire care
inoculează rigoare”, nota Nietzsche. Lui Ionică, V.
Voiculescu i-a spus, pe patul de moarte: „Ionică, eu
mor. M-au omorât, nu le dau nimic”. Era vorba de
manuscrise. Sonetele i-au apărut postum, în ’65,
povestirile i-au apărut postum, în ’66, romanul
Zahei orbul i-a apărut postum, în ’70.
N-aş vrea să mă gândesc la sperjur, ci la martiriu, la „nebunii” politici Iuliu Maniu, Monseniorul
Ghika şi Gh. Brătianu, la Mircea Vulcănescu, la
Stăniloae, la Ţuţea, la Alexandru Mironescu, la Ion
Popovici, la Blaga, la Streinu, la Dinu Pillat, la
Steinhardt, la Alice Voinescu, la Paul Goma. Un
popor trebuie judecat după reliefuri, nu după rătăciţi.
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Şi nu numai noi am avut rătăciţi, ci şi alţii. Rolland
îl adora pe Stalin, a dat mâna cu el peste mormântul lui Gorki (soţia făcea parte din KGB), Aragon îi
visa la cazaci adăpându-şi caii în artezienele din
Place de la Concorde. Drieu La Rochelle a optat
politic greşit. S-a sinucis (cu luminal); la fel, Fadeev,
după ce a aflat de crimele lui Iosif Vissarionovici.
Ezra Pound a fost atras de fascism. Şi cât de orbi
pot fi, uneori, filosofii: Heidegger era impresionat,
obsedat de mâinile lui Hitler, Sartre îl considera pe
Che Guevara, căruia îi plăcea să se semneze Stalin
II, „omul cel mai complet al timpurilor noastre”.
Althuser a murit marxist: Lire le Capital. Şi trebuie
spus că poziţia politică nu-i „rentabilă”: pe Sartre
l-a distrus goşismul; la fel, pe proletcultiştii dejistopaukerişti, dar şi pe cei care au dat „înaltă apreciere”
lui Ceauşescu. În ’81, „România liberă” anunţase
că „am intrat în epoca Ceauşescu”. Ce mai conta o
cacofonie, acolo?
N-am avut literatură-samizdat? A avut grijă
Securitatea să nu avem. Se ajunsese la închidere
între semeni, la indiferenţă, la ură de clasă chiar.
Sadoveanu n-a intervenit (putea s-o facă!) atunci
când a fost arestat V. Voiculescu. Şi Zaharia Stancu
putea să-l ajute după arestare. Şi Bogza. Şi Beniuc.
Ion Marin Sadoveanu făcuse (sau a zis că făcuse) o
criză de angină. Lipsa de solidarizare l-a anihilat pe
omul Voiculescu, dar parte din operă i-a fost salvată de prietenie. Andrei Scrima a plecat în India cu
carnetul de poeme: 89 de poezii; 64 de sonete de V.
Voiculescu. Caietul negru, cu 190 de poezii, caiet
arestat de Securitate, recuperat de Ion Voiculescu
în ’68, apoi dispărut după moartea lui, în 1973.
Găsit de Andrei Cătălin Voiculescu.
În cea mai recentă carte (excelentă, prozatorul
trăgând eseul spre beletristică) despre: Viaţa şi opera
lui Vasile Voiculescu, Euro Press Group, 2012,
Gheorghe Postelnicu scrie, la pagina 8, că „Voiculescu a devenit o stare şi un model care au salvat
destine literare. Sărmană cultură care se salvează
prin sacrificiu”. Dar e în datul scriitorului sacrificiul. Vă amintiţi ce scria Nicolae Labiş? „Sunt 20 de
ani şi încă unul/ n-aş vrea niciunul să îl dau minciunii”. V. Voiculescu n-a dat niciunul din cei 79 de
ani. Poate că îngerul, predilect prezent în poezia sa,
l-a ajutat. Eu l-am simţit, copil fiind, la poarta casei

din Pârscov. Tata m-a dus în curtea cu troscot. A
coborât treptele un sfânt bătrân, cu plete albe şi cu
ochi aprinşi. „E Doamne-Doamne”, a şoptit fetiţa
cu pălăriuţă maro.
„ – Ştii să citeşti, Maria-Magdalena?
– Da, ştiu”.
Şi „Doctorul”, cum îi spunea tatăl meu, aruncat din motive politice din Baroul bucureştean de
avocaţi la Pârscov, mi-a dăruit poveştile reginei
Maria, pe care am făcut imprudenţa să le duc la
şcoală. Ce tămbălău a ieşit!
L-am simţit pe înger încă o dată la poarta Muzeului din Pârscov. Acolo, vineri, 14 oct. 2016, la statuia lui Oscar Han, mi s-a înmânat Marele Premiu al
Concursului de Creaţie „Vasile Voiculescu”, de
preşedintele Consiliului Judeţean Petre Emanoil
Neagu (au concurat 88 de autori din 21 de judeţe şi
din Bucureşti; preşedintele juriului, prozatorul
Aurel Maria Baros), îl consider cel mai preţios dar
al toamnei, deşi eseul Noi vrem Cuvânt sau alte
feluri de cenzură a fost carte norocoasă: a mai luat
două premii: al revistei „Cafeneaua literară” pe
2016 şi al Filialei Iaşi a USR.
De ce darul toamnei? Pentru că Voiculescu e
modelul meu decisiv. E în arrière pensée în
romanul Conversaţie pe Titanic. Am prins acolo
momentul când l-am văzut prima oară.
Înainte de a-i citi poezia (Voiculescu însuşi spune
că poezia e o ţară; o ţară tutelată de magie, adaug
eu), datorită tatei, i-am călcat pe urme în munţii
Buzăului. Lacul zânelor (titlu de poem) e în
Penteleu.
Sunt guri de rai şi picioare de plai în munţii
aceia. Valea Neagră, Genunea Dracului, Dealul
Balaurului, Grajdu-Zmeilor… În triunghiul Bâscelor (v. Bâsca Mare-Bâsca Mică-Bâsca Chiojdului)
se poate petrece orice. „Întâmplări dincolo de fire”,
cum le spune V. Voiculescu, cu solomonari, cu
zâne, cu arhipeştele (lostriţa din Bălăneasa), cu
arhicalul (din Carâmbu), cu ursul cel îmblânzit de
Trăsnilă… „Încet, încet, înveţi «limba păsărilor»”,
mi-a spus tatăl meu şi l-am crezut. La Terca, am
întâlnit-o pe căţeluşa Sfintei Vineri. Toate fac o
mitologie zoologică de excepţie. Descoperiţi Poiana cu rugi – e magică. Căutam comori: Voiculescu,
şi el, căutase „piatra zamfirelului”, pe vârful Manciului.
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Noi, tata şi cu mine, am găsit un ciob albastru de
sifon. La Lopătari, ardea „focul viu”, pe lacul
Mocearu – plaurul plutitor. Pe Calea Hoţilor, mersese bătrânul Marghiloman. Mai erau şi peşterile,
unde se ajungea greu-greu, pe podeţe şubrede, de-a
lungul drumurilor cu gărdurariţă: peştera lui
Agaton, peştera lui Dionisie, peştera lui Iosif…
Da, Vasile Voiculescu a fost doctor (al Casei
Regale), dar şi doctor de minte luminată şi de
suflet curat. Ca să cultive „omul sănătos”, i-a pus,
ca îndreptar, Leacuri, la îndemână, de unde poţi
afla că plantele medicinale trebuie neapărat culese
din locul unde te-ai născut. Numai astfel au efect.
Îţi tai rădăcinile, mori. N-o fi corectă politic ideea
asta pentru omul global, fără rădăcini, dar cei care
cred că naţiunile intră în metastază mai au de
aşteptat moartea lor. Correctness? Mi-o asum.
Când scriam, în 2002, Cămaşa lui Voiculescu, nu
înţelesesem pe deplin de ce cămaşa scriitoruluimartir e sfâşiată şi împărţită între manuale
alternative. De ce opera sa rămâne nedrept de
nerăspândită în librării. Acum mi-e mult mai clară
cauza minimalizării: V. Voiculescu a fost un
misionar al pregătirii cultural-religioase. Or, religia
pare a fi… antidemocratică. Ieri, s-a încercat dezcreştinarea, azi – laicizarea României. Civismul,
oricât ar semăna cu alt cuvânt, cinismul, e actual,
în timp ce Voiculescu a fost declarat inactual, un
depăşit ideatic, un „fundamentalist ortodox” şi
searbăd pe deasupra.
Nu place nici afirmaţia sa că Ministerul Culturii e la fel de important ca Ministerul Apărării,
când la noi culturii i se alocă zero virgulă zero de la
buget, iar şcoala e supusă unor experimente
penibile. Martirajul lui Voiculescu e nerecunoscut
pentru că nu vrem să-i recunoaştem şi să-i cinstim
pe martiri. Nu încă, din motivul cunoscut,
denumit de Vladimir Bucovski „încorporarea
monstrului” estic, mai exact a structurilor care
prelungesc trecutul roşu hâd (epitetul aparţine
etnologului Paul Drogeanu).
Cine se încumetă să-i coasă la loc marelui
scriitor cămaşa sfâşiată şi împărţită? A făcut-o, în
2012, Gheorghe Postelnicu. În 2013, Florentin
Popescu a reluat Viaţa lui V. Voiculescu.
Voiculesciana, (ed. a III-a revăzută şi îngrijită de
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autor, TipoMoldova), punând eseul sub un moto
cum nu se poate mai potrivit, din Dinu Pillat: „…
acest om [V. Voiculescu] venit parcă din adânc şi
de departe… Cred că nu a fost cunoscut de nimeni
cu adevărat”.
Vreau să sper că vor urma şi alţii, şi altele…
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iarna plecase
iarna nu venise.
copacii înmuguriseră şi se uscaseră
unde fusese munte era acum pustiu.
aşteptase. aşteptase îndelung.
în singurătate. în mulţime.
cu teamă. cu iubire.
din noapte până-n zori.
din zori şi până-n noapte.

LETIȚIA ILEA
dimineaţa are muchii tăioase
noaptea are muchii tăioase
visul are muchii tăioase
să te-ntorci
în răscrucea de unde aurie
se vedea vârsta de-acum
e timpul să porneşti
să ridici lespedea
sub care fără glas vorbesc
mii de chipuri
ce-ţi seamănă prea bine
lacătele sunt ruginite şi grele
nu te osteneşti

încet îi crescuseră solzi pe dinăuntru
îi înmuguriseră colţi aspri de lup
în loc de inimă.
frigul şi spaima îi zvâcneau în tâmple.
animalele de pradă îi ocoleau răsuflarea.
totul fusese spus.
toţi zeii invocaţi.
toate cărţile întoarse cu faţa în sus.
în sfârşit a ştiut.
pustiul avea să rămână pustiu.
iarna pe veci înstăpânită.
inima ferecată pe dinăuntru
cu grele lacăte.
şi atunci pur şi simplu
şi-a luat avânt
şi a sărit din vagonul acela de marfă
care devenise pe nesimţite viaţa ei
a sărit s-a rostogolit
până nu s-a mai văzut decât un punct
un singur punct
la capătul unei fraze
ce nu avea să fie scrisă vreodată.

inima are muchii tăioase
răsucite înăuntru
suporţi
în palmă poemul e o literă oblică
sfârtecând linia vieţii

ea victoria
când rana va fi una cu carnea
şi oasele strălucitoare
împărţite pe câmpuri dogorâte de arşiţă
va veni ea victoria
ALTER N AN ŢE
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printre scrumiere şi ceşti de cafea
certitudinea
că undeva
da
undeva
nu foarte departe
totul poate fi luat de la capăt

ea victoria
într-o dimineaţă
ca un ziar aruncat pe peluză
ca o sticlă cu lapte uitată pe prag
ea victoria
încă un bolovan în spinare
să-l poarte cine nu s-a oglindit
în ochii câinelui

totul poate fi luat de la capăt

dar alintaţi-o voi
scrieţi-i voi ode în rime alese
mie lăsaţi-mi acest poem
cât un fir de nisip ce-n furtună-şi caută scoica
acest poem scris
cu cele şapte vieţi mistuite până la jar
cu cele şapte morţi ferecate sub umărul stâng
ca un solo de trompetă
sfâşiind noaptea
acest poem
ademenind ca un abur de pâine

la măsuţe rotunde

lui Gheorghe Crăciun, i.m.

aici stăm
războindu-ne în linguriţe de cafea
scuturi de fum ne înconjoară
nici nu ne aducem aminte
de când suntem prieteni
de când suntem duşmani
aici stăm
la fel ca acum doi ani
la fel ca acum cinci ani
ca în vieţile celelalte
aceasta e ultima
pisica a murit deja de şase ori
e ultima viaţă
şi atunci de unde
16

fără riduri fără reumatism
fără ca morţii să fie încă
foarte morţi
vorbim
ne rătăcim în mari planuri
săptămânale anuale matrimoniale
la măsuţe scunde
ne războim în linguriţe de cafea
totul poate fi luat de la capăt
râdem la o întrebare cretină
„există viaţă înainte de moarte?”
ample cercuri de fum
complicate planuri proiecte
pe care cine să le ducă la capăt
pisica a murit deja de şase ori
aici stăm
toată cafeaua a fost băută
toate ţigările au fost fumate
scaunele aşezate deasupra măsuţelor
încotro acum
ştim că în spatele uşilor
împodobite cu coroniţe
nu e nimeni
totuşi continuăm să ne batem
în linguriţe de cafea
din armurile noastre de fum
putem vedea chiar răsăritul
căci ne-am antrenat corespunzător
cei morţi aproape că nu sunt morţi
(continuare la pagina 24)
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IULIAN BOLDEA
Geometrie şi nuanţă
Chenzine literare (Editura Humanitas, 2014),

recenta carte a Taniei Radu, reuneşte cronici literare
apărute, majoritatea, în revista „22”, cronici ce
impun profilul unui critic literar atent la nuanţele
textului, la mutaţiile canonului sau la capriciile
receptării literaturii române contemporane. Sunt
interpretate, cum mărturiseşte autoarea, „cărţi
care aduc cumva mărturie. Unele sunt mărturii
directe, adică memorii, jurnale, corespondență,
reconstituiri, capabile să extragă, dintr-o zestre
risipită dramatic, principii ale reasamblării noastre
morale. Altele sunt descărcări literare acute, uneori
violente, oricum posttraumatice, ale aceleiași
experiențe, dar în forma prozei care se scrie azi”. Pe
de altă parte, nu e întâmplător că, în Prea plinul
amintirilor. Memorialistică, prima parte a cărţii, sunt
consemnate cele mai semnificative apariţii
editoriale de după 1989 din registrul genului
autobiografic. E vorba de nume şi cărţi revelatoare
pentru importanţa depoziţiei memorialistice: Anița
Nandriș-Cudla, 20 de ani în Siberia. Amintiri din
viață, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu Scrisorile către
Monica (1947-1951), Monica Lovinescu, Jurnalul
esențial, Lena Constante, Evadarea tăcută. Trei mii
de zile singură în închisorile României, Paul Cornea,
Ce a fost. Cum a fost (dialoguri cu Daniel CristeaEnache), Nina Cassian, Memoria ca zestre, volumele
de corespondența lui Mircea Zaciu cu Ion Brad,

Aurel Sasu și Marian Papahagi etc.
Subtile, lipsite de orice complexe, cu simţul
nuanţei şi al subtextului, interpretările dedicate
operei lui Mircea Cărtărescu, propun imaginea unui
scriitor ce „dispune de un organ vizionar care se
hrăneşte, vorace şi natural, cu tot ceea ce s-a scris,
după care trăieşte totul într-un chip absolut
inconfundabil”. Tania Radu investighează aici
genealogia unor texte, dar şi arhitectura estetică sau
percepţia dedublată a ficţionalităţii, revelatoare
pentru o operă concepută prin prisma paradoxurilor, a paroxismului („Mircea Cărtărescu practică în
scris o intensitate aproape masochistă a paroxismelor”), a capriciilor imaginarului („Ecoul frustrării
autorului atunci când Ruletistul n-a fost prins în
ediţia din ’89 a fost suficient de sonor ca bucata să fi
stârnit aşteptări de tot felul: putea fi un fel de
embrion al cărţii, o cheie şi, în acelaşi timp, o măsură a lui. Nu este. Ruletistul e doar un prolog, o anticameră, în care schema „Jocului“ este livrată cititorului în varianta cea mai acută, când riscul nu mai
înseamnă doar pierdere, ci de-a dreptul moarte” sau:
„ Mendebilul exersează, în primul rând, puterea de
investire magică. Nu a copilăriei, căci ne-am afla în
plin truism, ci a «memoriei copilăriei». Exerciţiul lui
Mircea Cărtărescu e complet străin de «evocare».
Dacă îndeobşte distanţa în timp «răceşte» senzaţiile,
trăirile, conferindu-le acel confort al melancoliei,
Mendebilul şi, mai ales, REM, refuză spontan această
poziţie, străbătând drumul înapoi împotriva
curentului. Începând de aici, tentaţia (şi capcana!)
referinţelor şi comparaţiilor creşte progresiv.
Evident, acest tip de regresie are cel puţin două
precedente ilustre în literatura noastră (ca să
rămânem doar acasă). Eminescu, cel din Sărmanul
Dionis, şi unele din prozele lui Mircea Eliade”).
Explorând spaţiul prozei, comentariul despre
romanul lui Radu Aldulescu Amantul colivăresei
surprinde climatul epic, metamorfozele tectonicii
narative, dar şi modulaţiile configurării personajelor, într-o frază decisă, cu tăietură fermă şi plastică:
„Amantul colivăresei este, pe scurt, portretul năclăielii generale, compus din biografii cu două capete:
unul în nomenclatura pârlită (genul redactor-şef de
ziar, cu şofer şi maşină la scară, dar domiciliind încă
într-o mahala ţigănească), celălalt, în «lumpenul»
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profund (aşa cum spui „comă profundă“), supravieţuind larvar, din chenzine şi rate, în cartiere de
blocuri mucede. (…) Eroii din Amantul Colivăresei sunt un fel de avortaţi. Disperarea lor agresivă se
manifestă strict verbal, mestecă fără încetare pasta
scârboasă a dispreţului de sine şi de tot. Violenţele
de limbaj nu ţin de trivialitate, ci de o vulgaritate ca
semn de apartenenţă socială, subliniată acuzator. Se
scaldă în condiţia ce le-a fost rezervată, şi o fac cu
voluptăţi răzbunătoare. Vitalitatea cu sens negativ.”).
În comentariul despre cartea Anei Blandiana,
Fals tratat de manipulare, Tania Radu surprinde
legătura secretă dintre poezie şi notaţia autobiografică, dintre lirism şi recuperarea anamnetică a trăirii
(„Câteva versuri tulburătoare închid şi Fals tratat de
manipulare, cel mai recent volum, de memorialistică. Aici, la capătul călătoriei prin propria viaţă,
poezia sună deopotrivă agonic şi escatologic, însă la
fel de neliniştită în veghe: «Şi dezorientat, când şi
când/ Cucul apare şi anunţă/ Sfârşitul lumii cântând». Nu e întâmplător că Ana Blandiana alege să
mărturisească în acest fel, adică pieziş, ce rost i-a
atribuit poeziei în destinul ei: a lăsat-o la masa vieţii,
să vadă şi să judece tot, să închidă fugile omeneşti şi
să deschidă, atunci când poate, ferestrele unei alte
Salvări / …/Autointerogaţia aşadar, în locul simplei
mărturii «despre lumea prin care am trecut».
Lipseşte obişnuita perspectivă relaxată, «de sus», din
vârful experienţei acumulate. O tensiune greu de
definit comandă înlănţuirea de portrete, reflecţii şi
fragmente autobiografice”). Faptul că aceste „chenzine” nu îşi asumă explicit statutul unui demers
critic, ci sunt „literare” spune ceva despre dorinţa
autoarei de a plasa accentul asupra literarităţii, asupra universului operei, prin sugerarea anumitor căi
de acces privilegiate către intimitatea textului, prin
exersarea unor instrumente de lectură adecvate, care
încercuiesc, adesea cu voluptate, conturul unor toposuri literare sau plasează un anumit fenomen
cultural sub zodia unei benefice interogaţii. Din aceste
motive, ceea ce poate să pară, la un moment dat,
exerciţiu de lectură monocord, nu este decât o probă
de echilibru şi constanţă de gust estetic şi de detentă
hermeneutică sigură pe uneltele şi deciziile sale.
Dincolo de evaluările experienţelor literare ale
memorialisticii, sau de resituarea estetică a optzecismului
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(„Textualismul a fost uitat, iar reeditările din
volumele generației optzeci au toate șansele să reașeze scara de valori. Cu excepția lui Mircea Cărtărescu, nimeni nu mai ocupă azi locul pe care-l
ocupa în deceniul nouă”), Tania Radu explorează şi
relieful unor mutaţii canonice, înregistrând, totodată, emergenţa unor opere literare de extremă
noutate stilistică şi semantică, de un provocator
spirit insurgent. Demne de interes sunt şi exerciţiile
de reconsiderare a statutului unor scriitori, de reevaluare a orizontului imaginarului sau de investigare a
unor teme inedite, ca în cazul interpretărilor consacrate lui Ioan Groşan („Nu e o noutate că în prozele
lui scurte contextele de persiflare a tehnicilor
textualiste sunt mai multe decât cele de reală
întrebuinţare a lor. Intertextele sunt mai degrabă
fandări ale sensibilităţii care se teme de ridicol,
mărci ale unei tensiuni de tip existenţialist, care
camuflează teme prea răsunătoare precum identitatea, unitatea fiinţei, comunicarea etc. ”).
Cărţile unor autori precum Ana Blandiana,
Alexandru Vlad, Marta Petreu, Mircea Cărtărescu,
Ioana Pârvulescu, Filip Florian, Doina Ruști, Lucian
Dan Teodorovici, Dan Coman, Cătălin Dorian Florescu, Dan Stanca, Radu Aldulescu, Simona Sora ş.a.
sunt evaluate cu moderaţie, cu fler, cu intuiţie
hermeneutică, dar şi cu subtilitate a percepţiei, Tania
Radu relevând punctele de interes, nucleele semantice generatoare, proeminenţele imaginarului,
pentru a decodifica cu promptitudine un înţeles
ascuns sau o rezonanţă uitată, o armonie privilegiată
a timbrului estetic sau profilul vreunui personaj.
Stilul cronicilor este direct, stil al tranşanţei, lipsit de
meandre expresive sau de echivocuri catifelate, de
certitudini rostite apăsat, ca şi de paradoxuri
articulate retoric. Clasificările, interpretările,
evaluările Taniei Radu nu au nimic forţat, ele
legitimează o ordine imanentă a devenirii literaturii
române contemporane, într-un spirit al ordinii, al
siguranţei desenului critic şi al preciziei judecăţii de
valoare, ferme, acute, revelatoare prin firesc şi logică
interioară.
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Sigiliul Regilor
Trec zilnic, de la o vreme, pe lângă o baltă
tămăduitoare. Baltă a memoriei
colective, în plin centru al orașului. La ora la care
eu trec, un bou se îndreaptă
alene spre baltă,
speriind broaștele… Treaba lui! Numai că…

LIVIU IOAN STOICIU
Mari viziuni
Au îmbătrânit o dată cu noi, asta e explicația,
ascultă
ce-ți spun eu. N-au rămas decât resturi,
marile viziuni pentru mine erau în secolul trecut
pe toate
drumurile, miroseau frumos, acum nu
mai sunt nicăieri, numai vârsta e de vină? O fi de
vină și
mâncarea proastă… Sărut mâinile, îl căutăm
pe domnul doctor psihiatru… Poftim? A murit?
Dumnezeu să-l ierte… Ce-ți spuneam eu că trăim
pe altă planetă, am greșit direcția, trebuia să luăm
tramvaiul
invers… Mă iertați, înainte lucrurile
aveau o legătură între ele, un rost, acum totul e
desperecheat, unde întorci
capul vezi mortăciuni pe picioare, „zombi”,
strâmbi din nas,
s-au uzat simțurile, ești întrebat: ce-ai
închis înacelobiect? Nuauzicăplânge? Dă-idrumul!
Nu întreabă dacă vrea să fie liber
sau dacă nu cumva plânge fiindcă e nefericit… A
doua zi, dimineață, nu
și-au mai amintit de nimic: au băut într-un bar din
zona Gării de Nord până la ora 2,
când s-a închis.

Trec zilnic, mai departe, pe lângă o cazarmă
militară
părăsită după Revoluție, în ruină, văd
bine? Cei care și-au făcut armata aici, uitați în
secolul
trecut, încălzeau
bolovani și-i puneau în putinile umplute cu
apă. Apă tămăduitoare? Și
la ora la care eu trec, aud glasurile excitate ale
celor ce
se îmbăiază! Treaba lor… Numai
că vine un miros greu din față, miros de baltă,
nobil,
mai departe nu mai merg. Nu mai pot
face nici un pas înainte… Visez? Sunt în sala
mare a unei
case de cultură?
Mai departe e un cărturar, care a furat
Sigiliul Regilor României, așa se laudă — că e
tămăduitor.
E o amintire de neșters:
șezând, pe scenă, cărturarul cântă la țambal…

Bună dimineața
Ceaiul nu se bea cogâlț, cogâlț, cum
ai făcut aseară, ci încet, încet, pe parcursul
întregii
zile, îmi spune, spălând cana
murdară — ridicată din pat, goală, după ce-mi dă
„Bună dimineața!”. Bună,
păpușico, îi răspund: visez? Te cunosc,
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dar de unde? Îmi cunoști vocea… „Iar oamenii
care mergeau
cu tine pe cale, auzind
glasul și nevăzând pe nimeni, stăteau
încremeniți” — uite așa, cum stau eu acum
încremenit: am
făcut… Ce? Am făcut dragoste? Îmi arată
patul răscolit — ce ți-e cu bărbații
ăștia, ai uitat, te-am agățat aseară. Cine, tu, femeie, pe
mine? Nu sunt ce crezi, nu
sunt din aceeași lume cu tine… Fac
ochii mari — aveam peste 40 de grade
temperatură: cu
frigurile astea unii se tâmpesc, alții
devin răi și furioși,
eu am început să aiurez cu o îmblânzitoare de
circ în cap
și să pocnesc din bici, dus, rătăcit
în pădure, plecat dintr-un oraș antic, numai ruină…

Uite așa se tranșează
Ce ușor se duce de râpă totul, uite așa se tranșează
carnea, asta e bucata bărbatului
tău cea mai bună — ia și gustă, nici nu trebuie prăjită! La
care, dacă pui și o lingură din glanda
hipofiză, tot crudă, să vezi ce apetit sexual o să ai
— stai,
unde fugi? Stai…
Deschizi ochii în întuneric, asudată, perna
e udă de salivă, ești speriată, e
extraordinar: adică, îți spui, în subconștient eu sunt
o canibală? Fiind a treia oară într-o
asemenea situație… Sari în picioare din pat, fugi
cu mâna la gură, îți verși
mațele — ieri ai fost la magazinul de prezentare
al abatorului să
cumperi oleacă de ceafă. Când,
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fără de veste, a strălucit peste măcelar o lumină
din
cer — de aici ți se trage.

În huiduieli și aplauze
O feștilă afumată, inima
lui, conducătoare de elefanți, îl apucă pe după
umeri, nemângâiată și
îl împinge spre cuștile negre: salvând, pe drum,
din milă, iubirile din primul
mușuroi întâlnit, dărâmat, din altă lume. Că-s
lumi împărțite pe vârste… Sunt
cuști care fotografiază sub microscop, sub pașii
târșiți. Dintr-o lume în alta: unde,
în huiduieli și aplauze, nici o personalitate publică
nu vrea să dea socoteală, oricât de gravă
greșeală ar face! În schimb, toate
sunt pline de ură… „Oare nimic nu mai merită”? Doar
personalități duplicitare,
rânjind pentru posteritate în fața cuștilor
negre: cu
acea taină prefăcută a smereniei, fără
inimă. Duși în
robie.

Îmbătată de mirosul grăsimii topite
Râde, văzând cum sfârâie grăsimea topită pe
grătar: știi, când sunt supărată,
îmi simt, pur și simplu, sufletul — cum se deplasează
spre creier, plecat din inima. Sunt
îndrăgostită… Își
mușcă buzele: întoarce jarul cu cleștele lung de sârmă,
„spun dulcegării de prost gust?”
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Dau din cap. Oricum, tu ai particularități arhaice.
Arhaice? Neapărat, eu
sunt o femeie în care se formează pirita: prin
descompunerea resturilor
organice în mediile mele lipsite de oxigen din gropile
adânci ale bazinului maritim… Maritim, nu?
Vorbesc lung? Râde

Trei copii, frumos îmbrăcați, apropiați pe furiș,
se jucau
cu maimuța. Plecați o dată, îi alungă flașnetarul,
nu înțelegeți? Maimuța zgârie, mușcă, vă umple
de purici:
vara, când bate vântul și colina, cu hala de carne
împreună, retransmit un țiuit puternic,
emis din univers.

iar, îmbătată de mirosul grăsimii topite,
„grăsime
a nopții de dragoste de dinaintea despărțirii”: uite,
ce simplu…

Perioade de înflorire și decădere

Ascet
Culcat pe mușchiul pietrei, nu departe de stâna cu
oile călcate de tren, plină de spirite
grele de cap – de unde se aude acum că: apa Bistriței
era cu totul zăgăzuită înainte de a pleca
la vale cu pluta
șontorogul ăla pocit, iluminat. Culcat – sălbatic

Flașnetarul cu maimuță, palid, între tocilar și
vânzătoarea de floricele cu sare, dă
informații — n-au clienți, sunt asudați, stau
lângă peretele
halei de carne, goală, pe colină: informații
privind orientarea păsărilor
migratoare, ce să zic, în dimineața în care eu am
luat-o
razna. „În dimineața aceea, în

și disprețuitor, îngeraș. Culcat-sculat.
Oare ce stricăciuni va
mai face? Sculat pe mușchiul pietrei, „inspectorul
întunericului începu să bată un
tam-tam”. Sculat! La

jurul meu s-a lăsat așa o ceață opacă… Și am
avut senzația
că plutesc la înălțime joasă și că-mi
părăsesc deodată corpul, ce naiba? Am murit?
M-am
mirat. M-am întors și m-am văzut
întins pe pat, dedesubtul meu… Până ce au
apărut
păsările migratoare, gata să mă ia cu ele”.
Nu auziți? Plecați!

ce bisericile de aici fuseseră transformate
în grajduri prin puterea
unor vrăji rusești. Cum zic, veniseră
la lumina de ceară – inspirați de privirea ascetului,
cu două zile înainte să moară.

el veniseră cunoscătorii de carte din
satele locului să-l
roage să le citească soarta în mușchiul pietrei, în
stele, sculat-culcat. După

Moleșiți de căldură, cu energia dată peste
cap, transformați: care cunoscuseră perioade de
înflorire
și decădere. Sunteți surzi? Plecați…
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ION NEAGOȘ
Dieter Schlesak, Un Auschwitz sighișorean

(fragment din ”Craciun, Schlesak, Zanca. Imersiuni”,
Ed. Limes, Cluj, 2015)

Desigur, şi textul lui Adam atinge uneori
apocalipticul, îngroşând contururile cu un cărbune expresionist: „Guri deschise ca nişte hăuri negre, horcăituri, oamenii luptă pentru aer ca înecaţii.” Sau în teribila materializare a fricii din el,
golirea interioară devenită cavitate concretă a
organelor, în care pândesc animale negre, „cu
aripile strânse ameninţător” în vederea atacului.
Iar imaginea femeilor goale, descărcate din basculantă şi încercând, asemeni unor umbre, să se
desprindă din grămada de trupuri, este de-a dreptul dantescă: „se ridicau, încercau să meargă,
tremurau îngrozitor de frig, încet-încet se târau
până la buncăr (…)”. (Relatarea episodului, la care
m-am referit şi mai sus, îi este atribuită lui Leib
Langfuss, dar el nu apare nici în dicţionarul
„protagoniştilor”, nici în bibliografia de la sfârşit,
intevenţia fiindu-i, de altfel, transcrisă în caractere
italice, exact ca la Adam.) În shimb, gesturile cele
mai simple pot deveni halucinante pentru cititor,
cum sunt cele din vestiar – reproduse de o
supravieţuitoare vremelnică a gazării, un personaj
preluat din cartea doctorului Nyiszli – şi care
sugerează tocmai ceea ce e ireductibil viu în aceste
fiinţe umane destinate morţii: tatăl îşi desface încet
22

cravata şi îşi aşează cu grijă, ca acasă, haina şi
cămaşa, mama îşi scoate pălăria, potrivindu-şi
părul încă mirosind a parfum – „O! era atât de
frumoasă…”, se înflăcărează, plină de dragoste şi de
admiraţie, fata. Ca şi aici, efectul e obţinut uneori
numai din montaj, prin selectarea şi dispunerea
amănuntelor. În scena executării fetiţei contează în
primul rând detaşarea şi firescul iraţional al gesturilor, dar şi concentrarea exclusivă asupra celor
două personaje şi mai ales tăcerea desăvârşită în
care se petrece totul, spartă doar de pocnetul
împuşcăturii. Abia acum se precipită lucrurile, tot
la nivelul sonor însă, nu vedem nimic, auzim doar
paşi repezi de cizme, trosnetul unui lacăt, câteva
zgomote domestice îndepărtate. Şi apoi, oprită în
prim-plan, imaginea bălţii de sânge, în care sclipesc verde-albăstrui muştele. Autorul a îndrăznit
să se întrebe aici dacă există „vreo frumuseţe în
moarte”. Sună oribil, însă textul e realmente străbătut de un autentic fior metafizic.
Două secvenţe mai merită neapărat reţinute.
Prima, inspirată din Kielar şi din Borowski, înfăţişează talciocul: „Gălăgie în multe limbi. Babel.
Râsete, certuri. Îmbrânceli. Cântece.” Hărmălaia
generală, voci şi situaţii identificate în trecere şi un
singur prim-plan rapid, al unui Kapo ce se făleşte
„pe acolo” cu hainele lui – doar sintagma aceasta
dând sugestia mişcării, accentuată de dâra de parfum pe care o lasă în urmă. Apoi o admirabilă
restrângere a perspectivei: „Într-un colţ, chiar sub
acoperiş, stăteau aplecaţi doi evrei bătrâni (…)”.
Unul dintre ei curăţă nişte coroane dentare de aur,
şi bucăţele de ghips cad pe jos sau se rostogolesc
„pe talgerele unei mici balanţe, care atârna de un
cui bătut în grindă, se clătina uşor şi scotea sunete
metalice; pe unul din braţele ei, cineva scrisese
«justiţie».” Tocmai minuţia descrierii, răbdarea cu
care sunt înregistrate aceste amănunte inutile din
punctul de vedere al acţiunii face veridică scena şi
dă senzaţia normalităţii, a unei tihne atemporale
chiar, total desprinse de agitaţia talciocului, ca să
nu mai vorbim de iadul dimprejur, la care, dacă
ignorăm un moment provenienţa aurului, doar
inscripţia impersonal-ironică face o foarte îndepărtată aluzie. Celălalt bătrân tocmai a cercetat, cu
un ochi acoperit de o lupă, bijuteriile şi protezele
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de aur etalate pe o plapumă de atlaz şi acum
bineînţeles că se holbează la noul venit. Odată cu
Adam, noi vedem însă mai întâi plapuma (iar prepoziţia lipseşte, plapuma nu e o suprafaţă, ea există
în sine) şi apoi adâncitura în care stau îngrămădite
obiectele respective. La prima vedere, pare inutilă,
chiar eronată paranteza explicativă „într-o adâncitură care luase naştere din cauza greutăţii preţiosului metal”, născută probabil din necesităţi de
ritmică a rostirii, pe urmă înţelegi că finalul ei realizează trecerea de la generalul „metal” la particularul obiectelor minuţios detaliate, cărora le conferă materialitate şi astfel, încă o dată, o existenţă reală.
Cu cealaltă scenă debutează în forţă romanul,
abrupt, fără explicaţii preliminare: „Ne mână spre
duşuri.” Mai târziu realizăm că era vorba despre cei
din comandoul special, trimişi să ia în primire un
nou transport. Realitatea ne e dezvăluită prin percepţiile lui Adam, însă conform unei strategii precise, începând cu o panoramare, în plan vizual şi
sonor: „Văd vâlvătăile ridicându-se dintr-un şanţ
lung, aud ţipete, plânset de copii, lătrat de câini,
focuri de armă.” Oamenii rămân deocamdată nişte
umbre care „ţopăie” pe fundalul incandescent, în
aerul opacizat de fum şi funingine. Apoi se materializează în copii, femei şi bolnavi, împinşi în flăcări de ciobăneştii-germani. Să ne oprim, o clipă,
spre a observa simetria internă a propoziţiei ( ţipete-plânset-lătrat-focuri), sugestia paralelismului
sintactic ( fumul, funinginea, mirosul; copii, femei,
bolnavi sau: „ne izbeşte o dogoare”, „se aud împuşcături”), alternarea studiată a articulării şi nearticulării, a singularului şi a pluralului. Simplul articol hotărât ne face să simţim întreaga forţă şi
agresivitate a câinilor în faţa bietelor victime.
Realitatea se impune din ce în ce mai puternic
simţurilor martorului, trecând prin senzaţia de
înăbuşire până la impactul direct, tactil: „Ne
izbeşte o dogoare cumplită.” Abia acum apar prim
-planuri ale condamnaţilor la moarte: un bătrân
paralitic „se rostogoleşte” în flăcări, un băiat e hăituit de câini, o femeie îşi alăptează pentru ultima
oară pruncul şi „cade în jar” împreună cu el.
Expresivitatea textului e remarcabilă. Simţim mişcarea accelerată a scaunului cu rotile, auzim ţipătul
înălţat din flăcări, ni-l închipuim pe om arzând.

Strigătul băiatului rămâne în urma lui – precară,
dar sfâşietoare dovadă a unei existenţe întrerupte
brutal. Secvenţa femeii cu pruncul e voit
esenţializată, ca şi cum mişcarea ar veni din
interior, conferindu-i astfel o măreţie tragică. Ea
fusese precedată, cu puţin înainte, de următoarea
imagine: „Nou-născuţii, ca nişte corole albe de
flori, zboară direct în foc…” Dubla determinare a
verbului ne face să vedem traiectoria descrisă la
aruncare, dar şi trupurile uşoare, parcă plutind
încă, susţinute de forţa ascensională a flăcărilor, în
care avem senzaţia că au fost atrase.
În faţa Auschwitz-ului „ar trebui să amuţeşti,
orice alt fel de a vorbi sau a filozofa despre aşa ceva
este total deplasat…”, îi spune autorului Adam. Dar
Schlesak e şi un eseist cu lecturi întinse, de la presocratici la gânditorii contemporani şi la fizica
cuantică, un Privatdenker meditând constant
asupra structurii universului şi a condiţiei umane.
Astfel că, în ciuda riscului enorm al blasfemiei, i
s-ar părea nefiresc să nu o facă acum şi dacă, pe
bună dreptate, traducătorul cărţii, Cosmin Dragoste, a vorbit despre curajul ei „incredibil” (4), e
sigur că în cel mai înalt grad el aici se manifestă. O
surdină e pusă totuşi, în sensul că meditaţia
filozofică şi teologică e atribuită victimei, lui
Adam, şi că, iniţial, tonul ei e intim, şoptit, întors
înăuntru, îngânat de versurile lui Paul Celan. Ea
apare înspre sfârşitul primelor zece pagini, imprimând astfel de la început acest subtext relatării
groaznicelor evenimente, pentru a fi reluată extins
la câteva zeci de pagini dincolo de mijlocul romanului. Prima idee este că această coexistenţă zilnică
cu moartea, inclusiv prin prezenţa musulmanilor,
ar însemna pur şi simplu „că va fi avut loc o
deschidere a graniţei dintre viaţă şi moarte”, o
anulare a însuşi înţelesului pe care i-l dăm în mod
obişnuit acesteia din urmă. Milioane de morţi
continuă să trăiască în conştiinţa supravieţuitorilor, ca şi cum ar trece invers graniţa, spre
noi, parcă dorind să ne insufle speranţa „că vechea
moarte nu mai există, moartea de care nu mai
trebuie să ne temem, pentru că EI au fost acolo
(…).” Dar aceasta presupune, implicit, şi revelarea
existenţei unei alte dimensiuni a lumii decât aceea

ALTER N AN ŢE

23

în care trăim. Pentru nazişti, observă Adam, omul
e doar materie şi poate fi redus la materie, la cenuşă, până şi moartea poate fi distrusă, „iar în rest nu
e nimic”. (Reducere a lumii la vizibil care ţine de
„nebunia secolului XX”, spune tot el, şi care
continuă şi astăzi sub numele de „civilizaţie”.) Însă
lagărul, continuă Adam, a demonstrat „exact contrariul: în ebraică, Dumnezeu este NIMICUL.” Nu
neantul, ci Nemanifestatul, realul însuşi. De altfel,
de câte ori e cuprins de teama moştenită din lagăr,
Adam are senzaţia că realitatea se fărâmiţează,
devenind cenuşă, şi de aici gândul că „lumea nu-i
decât o crăpătură”, reluat mai târziu în constatarea
că, fără să vrea sau să-şi dea seama de asta, naziştii
au produs „o ruptură milenară în lumea vizibilă”.
Chiar şi vocile neauzite ale morţilor, „care de fapt
trăiesc în noi”, vorbesc despre dezintegrarea noastră lăuntrică – moartea ascunsă în miezul fiinţei,
ca în versurile lui Rilke.
Ajunşi aici, trebuie să remarc faptul că asemenea gânduri nu ţin de o speculaţie ad-hoc, ele se
repetă la Dieter Schlesak. Într-o conferinţă ţinută
la Düsseldorf, el susţinea că „cea mai mare putere
azi este credinţa greşită şi distrugătoare de om că
vizibilul, cu şuvoiul lui de imagini făcute, ar fi
«totul»”. Pandant al unui adevăr străvechi, pe care
preferă să-l citeze însă în formularea unui fizician
contemporan, şi anume că „lumea este spirit ce nu
apare ca spirit”. Pe de altă parte, a mărturisit credinţa sa în existenţa unor lumi paralele şi preocuparea pentru „transcomunicare”, înregistrarea pe
bandă magnetică a unor „voci” dintr-un alt nivel de
fiinţare, ceea ce ar dovedi că moartea, aşa cum o
concepem noi, e o mare înşelare.
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(urmare de la pagina 16)

cei vii aproape că nu sunt vii
în ţara nimănui de cafea şi tutun
la măsuţe rotunde
aceasta e ultima viaţă
dincolo de care există
da
există ceva altceva
neasemuit nebănuit
cu sclipiri nemaivăzute
„totul poate fi luat de la capăt”
spun cu voce tare
sting apăsat ţigara în scrumieră
mătur cu dosul mâinii ceştile
şi rămân să tac
pentru multă vreme

O pedeapsă
Ochii vorbesc şi rîd
Ei vor fi primii pedepsiţi
De pleoapele care acoperă
Această vîlvătaie cu bagajele aruncate
În drumul mare
Desfăcute
Luminate
Adunate în grabă
Pentru călătoria ameţitoare
De dincolo şi de dincoace
De mare
Pe care numai aşa o poţi face
Cu femeia iubită în braţe

TRAIAN ȘTEF
Ca faraonii

Buchete

Stăm ca faraonii
Unul pe lîngă celălalt
Întinşi
Pe spate
Ca doi siamezi
Îmbălsămaţi
De respiraţia corpurilor
Noastre
Care se înalţă
Se pierde
În solemnitatea coruptă
A jocului
De-a aşteptarea
Aceasta este senzaţia care
Doar ea spune adevărul
Şi adevărul este că viaţa însăşi
A fost suspendată
În această stare a doi muritori
Pentru care nimic nu mai există
Dincolo
De celălalt

O femeie frumoasă se plimbă
Printre mese
Trebuie să fie frumoasă
După ţinută
Plutire
După mijlocul subţire
După rochia de epocă
Pălăria neagră cu fundă roşie
Ţine la piept
O legătură mare de trandafiri
Cei mai mulţi roşii
Cu petalele cărnoase şi catifelate
Pe care-i oferă bărbaţilor galanţi
Pentru unul galben nu primeşte
Plata
Gata să plece
Întoarce capul cît să se vadă
Un zîmbet umezindu-i buzele
Şi tu legat de catarg
De piciorul mesei
Cînd ai vrea să te lege
De piciorul patului ei

Cine vorbeşte
Primeşte
O pedeapsă
Cine rîde
Primeşte

Femeile care te cheamă
Care te-mbie sînt
Ca florile din luminişul poienii
Cînd te scalzi în culorile
În parfumurile lor
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Nu se rup
Se aştern la pămînt
Ca florile de la florăreasa din colţ
Elegante buchete
De trandafiri cele care poartă
Pălărie roşie
De margarete cele care aşteaptă
Declaraţia de dragoste
De frezia cele care ţi se ascund subsuoară
De garoafe cele mîndre şi zîmbitoare
De lalele acelea care mai păstrează
Pe piept
Picurii topiţi ai zăpezii
De pizda ţigăncii
Cele gata să te rostogolească
Prin urzici şi prin furnicare

Şi să caute ceva
Un ac cu gămălie pe sub perne
O irizare
În cochilia broaştei ţestoase
O privire înflăcărată ca aceea
Întoarsă
Neşlefuită
Sau cel puţin un pic de roşeaţă
A clipei
Numai că
De asta nu te mai poţi desprinde
Oricîtă muzică ai asculta
Oricît curaj ţi-ai face
Clipa e ca un sîmbure de caisă
Amărui
Însorit
Găsit în borcanul cu dulceaţă
Nu-ţi mai trebuie după aceea
Mai nimic
Poate o mîngîiere uşoară a pleoapelor

De spînz cele
Cu otrava pe buzele de sirenă
Florăresele sînt femeile cu florile
Ele stau zîmbitoare
În arşiţă în ploaie în frig
Cu buchetul pregătit

Dar acuma prietenul meu
Are telefonul închis
Aşa că îi trimit un e-mail
Cu sfaturi pentru lehamite
Pentru ieşirea din clipa poprită
Şi alegerea dulceţii
O alegere specială
Din anume geometrii
Începînd cu cele pietonale
Şi terminînd cu cele montane
Ori stelare
Deşi cred că tocmai
A găsit sîmburele de caisă
Şi nici nu i se pare amărui

Clipa ca un sîmbure de caisă
Şed în chilie
citesc împrăştiat
ascult muzică
telefonul e mai mult închis
gîndesc la ce dreacu' caut
eu pe pământ
şi-mi fac curaj
să mai respir încă o dată
şi încă o dată
şi încă o dată...
Mi se arată un prieten
Cam patetic
La final
Nu la capăt cum are el ticul
Doamne fereşte
Aş vrea să-i spun
Să se adune un pic
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DOINA POPA
Confidenta
Bănuia că se întâmplase ceva. Toată noaptea
avusese insomnie. Încercase să dea de capătul neliniștii ei dar în zadar. Era o zi parcă predestinată să
împlinească presimțirile rele, un cer plumburiu ca o
burtă uriașă, un aer vâscos făcut să moleșească plămânii. Încăperea bibliotecii, bine aerisită, ordonată, i
se părea de astă dată ca un sanctuar. Se lăsă să cadă pe
un scaun și-și împreună degetele. Voi să se concentreze, să dea de miezul apăsărilor sale. Se amăgea la
gândul că are puteri magice. De fapt le ademenea,
încerca să le înțeleagă. Totul curge din afara noastră
spre noi dar și invers, numai că noi nu sesizam fluxul
blând aproape neîntrerupt. Își privi ceasul. Se făcuse
opt treizeci. Veturia întârzia și asta nu era un lucru
obișnuit. Își ridică privirea către candelabru. Veturiei i
se întâmplase ceva. Un curent electric o săgetă prin
mușchi și lăsă acolo o senzație de istovire. Știuse de
mult că povestea se va sfârși prost și se întrebă dacă
n-ar fi fost necesar să acționeze cumva pentru a
preîntâmpina nenorocirea. Oare pasivitatea ei nu
echivala cu un fel de complicitate? Dar ce-ar fi trebuit
să facă? Ce ar fi putut să facă peste voința Veturiei,
care o implorase să stea liniștită? - Te rog insistent să
nu încerci să intervii, în nici un caz să nu faci asta
pentru că pur și simplu ți-ai putea periclita viața. El ar
fi în stare de gesturi necontrolate. Și apoi eu nu mă

tem de el, pur și simplu nu mă tem. Probabil că sunt
anormală de vreme ce la mine acest instinct de apărare, frica, nu funcționează. Undeva, pe traseu, mi-am
pierdut frica. Degeaba mă amenință, degeaba urlă la
mine cu ochii ieșiți din orbite ca la melci, degeaba mă
bruschează. Indiferent ce-ar face, nu-mi este teamă. Și
el știe asta. Și te mai implor ceva, Nona, în nici o
împrejurare să nu-i dai de înțeles lui Anton că tu știi
care sunt cu adevărat relațiile dintre noi. M-ar
distruge dacă ar afla că nu mi-am ținut gura. Pur și
simplu m-ar distruge. Dar dacă nu ți-aș spune ție, ar
însemna să mă sufoc. Cineva trebuie să cunoască
realitatea, nu se poate nici chiar așa. Uite, se spune că
Dumnezeu îi copleșește pe cei buni cu necazuri, îi alege
pe ei pentru a-i încerca. Și asta pentru că el este convins
că ei vor trage învățăminte și acea experiență neplăcută
va fi suportată cu folos. Eu, de exemplu, te-am ales pe
tine să-mi fii confidentă. Alegându-te, îți fac de fapt un
mare rău. Îți răpesc liniștea, te fac să suferi alături de
mine. Dar te-am ales pentru că știu că la tine găsesc
înțelegere. Deși ești bună cu mine, deși țin la tine, n-am
ezitat să te sacrific. Iată un paradox.
Alungă imaginea Veturiei. Puse mâna pe telefon,
formă numărul. Apelurile repetate îi întări convingerea că tot ce simțea nu era o alarmă falsă. Se întâmplase
ceva. Telefonă unei femei care locuia pe aceeași scară
cu Veturia.
- Nu reușesc să iau legătura cu Veturia, îi spuse.
Ai văzut-o astăzi?
- Nu, n-am văzut-o. O fi plecată la serviciu.
- N-a ajuns, și voiam să-i comunic ceva urgent.
Vrei să te duci și să suni la ușa ei? Poate e defect
telefonul.
- Aștepți în telefon?
- Da, aștept.
N-a avut mult de așteptat. Veturia nu era acasă.
Nu răspunsese la apelurile soneriei.
- S-o fi oprit la vreun magazin, a conchis vecina.
Ce să-i spun dacă o văd?
- Să mă sune imediat la serviciu.
Pentru Veturia drumul de acasă până la bibliotecă era plin de încercări. Tramvaiul nu venea la vreme,
metroul era mai întotdeauna supraaglomerat. Dar,
călcată în picioare, cu toartele poșetei desprinse, cu
vreun nasture plesnit, nimic n-o împiedica să fie
punctuală. Punctuală ca moartea, cum singură spunea.
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Aproape că voia să grăbească mersul evenimentelor. Probabil că înclinația ei către morbid își
arăta colții. Avea în agendă două numere de telefon
pe care i le dăduse Veturia. O rugase să recurgă la
aceste numere doar în caz de extremă urgență. Ori ea
credea că acum intervenise acea situație specială
pentru care o pregătise Veturia. Primul număr era al
mamei Veturiei. Știa că trebuie să-și folosească toată
diplomația de care se simțea în stare. Bătrâna avea
optzeci și unu de ani și suferea de tahicardie. Nu
intenționa să-i producă vreun șoc. Și apoi nu voia
decât să afle dacă bătrâna o văzuse de curând pe
Veturia. Poate, cine știre, bătrânei i se făcuse rău și
fiica ei se afla acolo. Dar bătrâna i-a răspuns la telefon
vioaie, se simțea excelent, ba chiar părea a fi într-una
din cele mai bune dispoziții. Nu vorbise cu Veturia de
câteva zile, i-a spus și nu avea idee unde ar putea fi.
Nu erau chiar câteva zile. Nona le auzise pe cele două
vorbind cu o zi înainte. Dar un pic de victimizare, la
cafea, făcea bine, mai ales dacă se afla împreună cu
vreo vecină.
- De ce? o întrebase aproape formal.
- Voiam să-i spun ceva și nu răspunde la telefon.
Convorbirea cu mama Veturiei o descumpăni
puțin. E posibil ca ea, ca mamă, să nu aibă nici o
presimțire? E drept că între Veturia și mama ei nu
exista o apropiere sufletească. Și Veturia suferea din
pricina indiferenței dintre ele. Avea nevoie de
afecțiune și exact persoana care ar fi trebuit de la sine
să i-o ofere, nu părea dispusă să realizeze acea
coeziune ce face posibilă unirea dintre două ființe. Pe
Veturia o supărau mult micile dovezi de egoism, de
nepăsare, venite din partea mamei. Probabil că le
analiza prea mult și, dintr-odată, proporțiile reale se
dilatau. Ea mărturisea că fusese un copil fragil și
bolnăvicios, crease multe probleme părinților ei. Pe la
opt ani starea ei de sănătate era atât de precară încât
doctorii începuseră să ridice din umeri. Aproape că o
promiseseră morții. Poate de atunci mama o pierduse
din suflet, se obișnuise cu ideea dispariției ei. Când
Veturia se întorsese din moarte, după două săptămâni
de comă hepatică, regăsise la căpătâiul ei doar o femeie străină de care nu reușea să se mai apropie în nici
un fel. Acum Veturia de multe ori se percepea pe sine
drept copilul care fusese cândva, se percepea de parcă
ar fi fost o persoană distinctă pe care ai putea s-o
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atingi și s-o mângâi pe părul ondulat și s-o întrebi, ce
mai faci, drăguță cu acea complicitate afectuoasă de
care fusese frustrată.
Cel de-al doilea număr de telefon aparținea
Laurei. Ea însemna acum cheia problemei pentru că
Laura avea posibilitatea să intre în apartamentul
Veturiei și deci putea să afle dacă Veturia se află
acasă, poate moartă sau aflată într-o situație critică
sau cine știe, umbla prin oraș aiurea și uitase cumva
s-o prevină de întârziere. Nu-i făcea plăcere să-i
telefoneze Laurei, n-o cunoștea personal ci numai din
spusele Veturiei și, probabil, un soi de gelozie
feminină o făcea reticentă. Nici Veturia nu fusese
prea generoasă cu amănuntele, deși relatările sale
erau atât de minuțioase de obicei încât după o vreme
aveai impresia că de fapt fuseseși părtașă la acea
întâmplare sau conversație. În tot cazul Laura era
persoana care o salvase în două rânduri de la moarte
și la ea putea să apeleze la orice ora din zi și din
noapte, ori de câte ori avea vreo criză de inimă, de
aceea îi dăduse și cheia, pentru cazul în care s-ar fi
simțit atât de rău încât să nu poată să ajungă până la
ușă, să-i deschidă.
- M-am gândit la toate, Nona, sunt cardiacă, am
avut un preinfarct și acea comă hepatică de două
săptămâni a lăsat asupra mea sechele de care nu pot
scăpa oricum.
Această explicație i-o dăduse mai demult, atunci
când îi spusese că Laura posedă o cheie de la apartamentul ei, o făcuse cu un fel de jenă, cumva
nefirească, Veturia nu știa deloc să mintă convingător.
Dar Nona trecuse cu ușurință peste acel moment, în
definitiv nu poți fi absolut sincer nici măcar cu tine
însuți. A fi sincer e un lux și iese din calcul. Apoi se
gândise că poate Veturia sesizase la ea un fel de a fi
posesiv și de aceea simțise nevoia să se justifice. În
definitiv fiecare este stăpân pe propria persoană,
stăpân absolut și orice amiciție avea granițele ei peste
care nu era bine să treci. Și apoi, se întrebă Nona, oare
chiar doresc să fac parte din viața Veturiei până întratâta? Întrebare și răspuns pentru că, primul gând
formulat, gândul cel sincer îi spuse că nu, nu-și dorea
complicații. Doar Veturia, cu înclinația ei de a armoniza lucrurile, nu gândea astfel.
Formă numărul de telefon al Laurei fără să vrea
să mai scormonească prin minte. Că mintea turează

ALTER N AN ŢE

la infinit și orice ai încerca nu poți da de capătul
posibilităților.
- Sunt Nona, îi spune, o prietenă a Veturiei, noi
nu ne cunoaștem dar…
- Ba, ne cunoaștem, indirect dar ne cunoaștem,
Veturia mi-a vorbit mereu despre tine.
Femeia de la celălalt capăt al firului, avea o voce
caldă, sigură, egală, parcă rostea cuvintele anume ca
să-ți
fărâme
nesiguranța.
- Veturia n-a ajuns încă la serviciu și mă tem să
nu i se fi întâmplat ceva neplăcut.
- Nu obișnuiește să mai întârzie?
- Nu, niciodată.
- Chiar niciodată?
- Niciodată fără să anunțe. E este un om planificat, doar o cunoști.
O auzea respirând în telefon, încet, moderat.
- Știu eu ce să zic?
Părea că epuizase cuvintele. O clipă au ezitat
amândouă. Între ele se afla un spațiu, un cablu
telefonic, două receptoare.
- În ultima vreme relațiile Veturiei cu Anton nu
sunt dintre cele mai bune…și m-am gândit la cine știe
ce complicații.
- Veturia este o persoană bolnavă, asta în primul
rând.
Aceeași voce caldă, încrezătoare. Aproape că nu
fusese observabilă graba cu care Laura evitase să
discute despre Anton. Aproape că îi impunea: Nu, să
nu-l amestecăm pe Anton aici. Ori, tot eșafodajul
presimțirilor sale, duceau către Anton. Dar poate că
Laura nu cunoștea realitatea. Veturia o asigurase că
nu mai povestise la nimeni, că i se părea prea
degradant. Dar Nona știa cum sunt oamenii, prinși de
circumstanțe, nu s-ar fi mirat ca secretul ei să fie
cunoscut și de alte persoane. Veturia îi spuse așa:
- Ce-ar crede Laura? Că sunt ultima neghină din
hambarul unde-au mâncat guzganii. Laura este o
persoană mai severă. Nu m-ar înțelege. Ea a avut doi
bărbați și le-a făcut papucii una, două, când au
început să calce pe lături. Fără menajamente, duioșii,
așteptări. Nu ar înțelege scrupulele mele, ezitările
mele. Nici eu nu le prea înțeleg, fie vorba între noi.
Totuși Anton este bărbatul cu care eu am trăit, nu-l
pot trata ca pe un borfaș oarecare. Eu cred că el a
dezvoltat o psihoză și nu poate fi conștient de ceea ce

face. Iar dacă este conștient, atunci înseamnă că, pur
și simplu, e diabolic. E greu să găsesc o soluție cât de
cât onorabilă în așa fel încât să mă salvez și pe mine
dar să salvez și aparențele. Laura nu m-ar înțelege. În
locul meu ea l-ar fi înlăturat de mult. Nu știu cum ar
fi procedat dar cu siguranță că l-ar fi alungat. Probabil
că i s-ar spulbera și bruma de încredere pe care am
reușit s-o sădesc de-a lungul timpului în mintea ei. Ea
este o femeie practică și pentru ea unu și cu unu fac
doi, nu-i loc pentru alternative, pentru stai să vezi,
poate că. Înțelegi?
- Ce propui? o auzi pe Laura.
- Știu eu? V-am telefonat ca să ne putem sfătui,
să căutăm soluția împreună.
Nona nu știa dacă era bine să-i spună adevărul, să-i
propună să folosească cheia de la apartamentul
Veturiei pentru a constata la fața locului dacă se
întâmplase ceva.
- N-ar fi bine să mai așteptăm o vreme? O
întârziere atât de mică nu justifică graba de a
pătrunde în casa Veturiei. Eu am o cheie, deci mi-ar fi
ușor să merg acolo dar n-o să fie la fel de ușor să-i
explic Veturiei de ce-am făcut-o.
- Să mai așteptăm?
- Poate că ar fi mai bine.
- Și dacă are nevoie de ajutor, dacă e în comă
sau, știu eu?
- Ferească Dumnezeu. Întotdeauna mă ține la
curent cu toate simptomele. Are multă încredere în
mine. O vindec mai mult prin sugestie. O pacientă
extraordinară! Numai ce-mi spune cum se simte și de
îndată îi și trec simptomele.
- Poate n-a reușit s-o mai facă.
- Nu cred. De obicei crizele ei cardiace sunt
precedate de stări ce-o previn de evoluția ei în
următoarele ore. Uneori sunt alarme false, probabil
variații de tensiune ce-i creează senzații de panică.
- Sunteți de părere să mai așteptăm?
- Așa ar fi normal. Eu nu am folosit niciodată
cheia ce mi-a fost încredințată de Veturia și sper să nu
fiu nevoită s-o fac. Ea este o persoană foarte atentă cu
ea însăși și cu un tratament de întreținere adecvat nu
se afla în pericol ba chiar poate aspira la longevitate.
Face parte dintr-o familie de longevivi, deci are toate
premisele.
- Și cât mai așteptăm?
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- Cel puțin trei ore.
- Bine, vom aștepta.
Convorbirea cu Laura îi crease o stare de
nemulțumire difuză. Avea un fel autoritar de-a prelua
comanda în orice împrejurare. Un fel de inflexibilitate. Înțelegea acum de ce Veturia nu-i putuse relata
acele scene de groază provocate de Anton. Se jena de
față cu Laura. Cedările ei puteau să pară în ochii
Laurei drept lașități, pierderi ireparabile. Ori ea voia
să fie considerată o persoană pe care se poate conta.
Când l-a cunoscut pe Anton și l-a invitat pentru prima oară la ea acasă de ziua ei, era și Laura prezentă.
Masa gemea sub greutatea trandafirilor, Veturia se
arăta scânteietoare, iar amabilitatea lui Anton față de
cele două femei era vecină cu slugărnicia. După plecarea lui Anton, fără menajamente, Laura a spus că
seducția exercitată de un om asupra altuia poate fi
dictată de interese. Ce ți-a promis, ce ți-a spus, a
întrebat-o privind-o fără să clipească, ca să-l accepți
așa, orbește? Nimic, a răspuns moale Veturia, m-a
privit doar. Eu am și o latură sentimentală. Știuse încă
de atunci că Laura nu-și va clinti impresia. Dar a
crezut că poate intransigența Laurei, eșecurile ei în
viață o împiedicau să vadă și partea pozitivă a
întâmplărilor. Probabil că pentru Laura nici un
bărbat nu ar fi fost destul de bun. Ea îi așezase pe toți
în aceeași oală și timpul îi demonstrase că se poate
lipsi de prezența lor. Dar pe moment Veturia se afla
sub magia lui Anton. El îi povestise că fusese arestat
politic, anchetat în subsolurile securității, îi arătase pe
osul femurului adânciturile lăsate de lovituri și
instinctul ei matern învinsese, simțise nevoia să-l ocrotească pe acel bărbat, să-i ofere afecțiune și siguranță,
să facă în așa fel încât, în tumultul vieții din orașul cel
mare, el să găsească acolo la ea un refugiu, total diferit
de ce era în jur, să-l ajute încet, încet să uite, să lase în
urmă acea perioadă de timp tulbure și neclară. O
vreme s-a dăruit acestei cauze nobile. Acțiunile ei
căpătaseră o tentă de religiozitate. Era pentru ea ceva
cu totul nou: ideea de a salva un suflet, un suflet
chinuit. Părea că o forță supranaturală îi supraveghează
toate mișcările. El se credea mai departe urmărit și
terorizat de agenți de securitate, îi arăta peste tot
persoane suspecte, vânzătorul de la chioșcul de ziare,
măcelarul, un domn care citea ziarul într-o mașină, o
femeie care stătea neclintită în fața unei vitrine.
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Ea îl calma, așa cum putea, folosea o adevărată diplomație a surâsului, exercita o presiune înceată,
măcina orice gând de răzvrătire. Nu-și pierdea
niciodată răbdarea și acest lucru îl făcea să se simtă
stânjenit. Ce-i cu femeia asta? Parcă-i făcută din
fier forjat. Tu spui că vânzătorul de la chioșcul de
ziare e suspect? îl întreba ea zâmbind. Treaba lui, o
să cumpărăm ziarele din altă parte. Măcelarul, la
fel? Nu-i nimic, mergem la hala mare să cumpărăm
carne, facem un drum în plus dar nu contează, evităm să mai luăm legătura cu persoane compromise,
apoi au venit la rând vânzătoarea de la pâine, casiera de la magazin, responsabilul de la curățătoria
chimică. Traiul lor se complica tot mai mult.
Practic nu mai cumpărau mai nimic din cartier.
Veturia se tăbârcea cu sacoșele pline prin metrou,
tramvai. Ea, mereu ea! Anton trebuia protejat, avea
capacitatea respiratorie redusă. Ea era cea care ducea tot greul. A urmat la rând mama Veturiei, o
idee a lui, bruscă. Bătrâna venise într-o zi pe la ei și
începuse să se vaite de junghiuri intercostale. O durere animalică, zău așa, nu mai puteam. Am pus
comprese cu rivanol, parcă a mai cedat. După plecarea ei a urmat o scenă oribilă. El a început să-i
răsucească vorbele pe toate fețele. Avea o memorie
extraordinară. Reținuse aproape cuvânt cu cuvânt
conversația banală ce avusese loc. Era obișnuit să
nu întâmpine din partea Veturiei nici o rezistență. Pentru mama pot să bag mâna în foc, i-a replicat
ea. Anton i-a răspuns cu un râs homeric. Suntem
putrezi cu toții, nu mai e nimic de făcut! Bălăciți-vă
în mocirla voastră cât vreți. Eu nu sunt nevoit să fiu
josnic, pentru simplul motiv că nu doresc nimic…
Nu, oricât se străduise nu putuse să accepte că mama ei fusese o nenorocită de colaboratoare a securității, așa cum sugera el. Și-o amintea plecând la
piață, trecută deja de prima tinerețe, cu rochia ei
albă cu frunze gri, pășind mândră de-a lungul trotuarului. Nuuuu! Ori nu era suficient de combativă?
Sau îndârjirea ei mai mult îl incita? Își strângea
puloverul de pe umeri ca și cum i-ar fi fost frig.
Porii măriți îi arătau indignarea. Îl asculta așezată
pe o margine de scaun. Comunicarea lui era așa de
fluentă. Pur și simplu jongla cu acuzațiile. Era greu
să pătrunzi în fluidul său verbal și să ieși fără nici
un dram de sentiment de culpabilitate. Între Veturia
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și mama ei nu exista o legătură sufletească suficient de
puternică dar Veturia, pur și simplu, era o fiică bună și
avea respect pentru adevăr. De aceea rezista. Nu-i așa, îl
auzi persiflând, pentru un purice să arunci toată cămașa? Anton observase indiferența dintre ele și o interpreta
după cum dorea. Ea te-a vândut poate de zeci de ori.
Nu înțelegi femeie fără minte? Dacă ți-ai putea vedea
dosarul, ai da, cu siguranță peste declarațiile scorpiei.
Apoi el simulă o criză de astm. Conversația se desfășurase cu cel mai înalt ton. Veturia era prea indignată
ca să mai descopere izul de fals. Alergă să deschidă
fereastra. Se rotea în jurul lui neputincioasă. Zgomotele
care ieșeau din gâtul lui o îngrozeau. Doamne,
Dumnezeule, ce să facă? Îi promise că n-o s-o mai
invite pe mama ei acasă. Anton horcăia, dădea din
mâini, îi arăta albul ochilor. Mai mult, îi promisese că
nu se vor mai vedea. El păru împăcat dar se arătă
rezervat toată seara. Nu, nu-i mai era rău, i-a spus cu
vocea pierită, îi era doar silă, atâta tot. Din ziua aceea
Veturia își vizita pe ascuns mama. Pleca de la serviciu
mai devreme după ce se convingea că totul este în ordine acasă. Acum o vedea mai des ca înainte, proceda așa
ca bătrâna să nu mai simtă nevoia s-o viziteze, să vină
la ea acasă. Câteva autoinvitații nevinovate le respinse
cu tot regretul. Îmi pare rău, merg cu Anton la munte,
uite cum s-a întâmplat, tocmai acum. După acea
înfruntare în casă, apărură mai multe obiecte de valoare, de foarte mare valoare. Anton rearanjă mobilierul în
apartament. Avea un gust desăvârșit. Se cunoștea că
este cel puțin expert de artă. Cunoștea cu exactitate
valoarea fiecărui lucru, istoria lui și știa, prin modul de
aranjare, să pună în evidență frumusețea unui obiect.
Dar seria de ciudățenii nu se isprăvise odată cu sacrificarea mamei. Într-o zi descoperiră că, cineva le smulsese soneria de la ușă. Faptul în sine, lipsit de importanță, căpătă în mintea lui Anton proporții uriașe.
Bineînțeles că întâmplarea era tot un procedeu de intimidare, poliția secretă se afla mereu pe urmele lui și că
orice ar face, oricât de moderat și-ar trăi viața, tot nu va
scăpa de tentaculele caracatiței. Urmă o altă criză, el
răcni câteva ore continuu, acuzând în dreapta și-n
stânga. Firește că multe din acuzațiile lui aveau fisuri.
Veturia nu era de acord nici cu violența opiniilor lui cu
privire la structurile sociale și politice, și nici nu modalitatea lui de exprimare. O concepție îngăduitoare poate aduce mult rău, tuna el. Dar toate se dovedeau a fi

violențe verbale fără nici un scop. Anton nu propunea
nici o soluție. Nici măcar nu încerca să explice din ce
motiv se afla în centrul atenției acelor forțe obscure.
Devenea tot mai incoerent. Veturia îl asculta înmărmurită. Asta era datoria ei. Să-l asculte și să-l aprobe, să-l
aprobe ca să nu-l îndârjească mai mult. Experiența de
viață o întărise pe Veturia. Nu era ușor de doborât. Nu
intra lesne în panică. Se strângea în sine, se regrupa și
apoi înflorea ca o floare de regina nopții, iluminată. O
soluție tot găsea, trebuia să găsească, nu voia să creadă
că ar fi ajuns la capăt. - Anton, îi spunea, într-un moment de respiro, eu te cred, eu te înțeleg dar ce rost au
aceste discuții inutile? Ce-or zice vecinii când te aud
răcnind, ce-or crede despre mine? Te rog, înțelege-mă,
toata viața mea m-am ferit să mă dau în spectacol. Am
trăit modest, ca să nu fac compromisuri. Te rog să te liniștești, nu vreau să dau vecinilor prilej de cleveteală.
La ce ajută țipetele astea. Pe cine sperii? Pereții, vecinii
din jur? Pe cei de pe stradă? Pe mine? Cu cine te războiești tu? El se înmuia ca la un semn, își cerea scuze, prea
multe scuze. Sunt un om marcat, îi spunea, cu ochii
băltind ca de lacrimi, dar o să-mi revin, o să-mi revin
pentru că te iubesc ca un nebun și eu voi renaște din
această iubire, voi renaște la o viață frumoasă, corectă,
fără fisuri. Îi lua mâinile între palmele sale, i le strângea
cu patetism. Veturia se gândea că, de fapt, el nu se simțea nefericit. Cerșea doar compătimire, atenție. Deja
între ei se strecurase îndoiala. Dar atunci când el se jura
pe viața lui că ea este tot ce are mai sfânt pe lume, credea. Era femeie și se voia iubită. După o scenă de declarații patetice, perfect credibilă, acele amănunte revelatorii ce i se fixau în memorie, în urma unor convulsii
verbale, se estompau și ea se trezea mereu nepregătită
să îl atace, să-i ceară lămuriri, ca să înțeleagă mai multe
lucruri despre existența acelui bărbat pe care îl acceptase în intimitatea ei fără a reuși să-i contureze vag trecutul, prezentul. Cine era de fapt Anton, de unde venea?
El aluneca mereu în explicații nesfârșite, vorbe fără nici
un miez sau repeta aceleași povești neclare cu beciurile
securității, îi arăta cărțile poștale pe care le scrisese din
închisoare unei femei. Nimic limpede, nimic logic. Nici
scrisorile nu o ajutau cu nimic. De ce fusese închis, de
ce era persecutat, cine erau persoanele care îl urmăreau, de ce îl urmăreau? Când Veturia pleca la serviciu,
el o însoțea cu privirea din spatele perdelelor, apoi îi telefona să-i comunice că fusese și ea urmărită, că-i părea
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atât de rău c-o implică. Se pierdea în explicații, țipa în
telefon către cei care ascultau și înregistrau convorbirea,
am să vă omor într-o zi, am să vă omoooor! Pe Veturia
o treceau toate apele, pe tâmplele ei boabele de
transpirație se înmulțeau, le ștergea cu batista, receptorul îi aluneca mereu dintre degete. Dar mie
nu-mi pasă, îl asigura ea, ca să-l calmeze, nici nu
mă interesează. N-au decât să mă urmărească dacă
nu au ceva mai bun de făcut. Tu nu înțelegi că numi este frică? Nu-mi este frică de ei pentru că mă
știu nevinovată. Se uita agitată către colega ei,
Nona, care nu știa nimic încă și, desigur vocea lui
răzbătea prin receptor. Nu te temi, sigur, cum să te
temi dacă și tu ești în combinație cu ei, dar ascultă,
dacă și tu ești o împuțită de turnătoare, află că am
să te distrug, pur și simplu am să te strivesc așa
cum strivești un vierme. Veturia, crispată, albă la
față, își ștergea continuu palmele de transpirație.
Nu de frică, nu-i era frică. Dar, sigur, Nona auzise,
auzise. Dincolo de absurditatea afirmațiilor lui
Anton, intervenea această nouă complicație penibilă. Va trebui să-i explice Nonei, să-i spună ceva.
Anton răcnea mai departe în telefon, între fraze,
amenințări, îi auzea gâfâitul, din ce în ce mai sacadat, mai periculos, curând se va îneca, monitoriza
Veturia în gând și dorința de supraviețuire va deveni supremă, ea rostea din când în când bine, bine,
bine, liniștește-te, îți faci singur rău. Ce sens are? Îl
auzi, în fine tușind puternic, o erupție izbăvitoare,
mai apoi, bolborosit câteva cuvinte de scuză. Bine,
discutăm acasă, închide, te rog, la revedere. Atunci
Veturia s-a explicat pentru prima dată, confuz și
neconvingător. Nu se pricepea să mintă. Nu știu ce
să mai cred despre Anton, cred că este bolnav, sărăcuțul de el are niște furii care pornesc din senin,
zbiară, se agită, trântește câte ceva după care totul
se termină cu scuze, mii de scuze. Atunci Veturia
nu i-a spus nimic despre obsesiile politice dominante
ale lui Anton, și Nona chiar ajunsese să creadă că
acea acuzație absurdă a lui Anton că Veturia ar fi
turnătoare, amenințarea foarte clară că o va distruge, toate nu fuseseră decât false senzații auditive
sau referiri la o altă persoană. După explicația oferită, Veturia se liniști subit. Instinctul de conservare
îi dădea indicații eficiente: Nu te mai gândi, uită
tot, gata. Sporovăia veselă și plină de un umor amar,
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ca de obicei. Era clar că-și ștersese din minte tot cei produsese neplăcere. Sunetul telefonului a făcut-o
să tresară. A răspuns repede, da. Ascultă concentrată
și repetă: Da, da. Asta e tot? Apoi după ce sfârși
convorbirea, continuă către Nona. Așa cum îți spuneam. Deja a ajuns în faza a doua. Își cere scuze. Și
o să insiste așa până diseară. Are niște oscilații bizare. Când este agresiv, când excesiv de tandru.
Stările astea se succed cu atâta repeziciune, mă cam
sperie. Cred că este bolnav psihic și toate întâmplările pe care le povestește sunt simple închipuiri.
Atunci se aflau la început. Veturia încă spera că
Anton se va lămuri într-o zi că nu are de ce să se
teamă de ea. Deja momentul când îi reproșase că
fusese turnătoare se multiplicase de foarte multe
ori. Îi analiza acum punct cu punct viața. Stabilea
cu de la sine putere clipa când fusese nevoită să
cedeze, inventa întâmplări atât de minuțios expuse
încât aproape ajunsese și ea să creadă că ar fi putut
fi adevărat dacă, dacă ar fi fost vorba de altcineva și
nu de propria ei persoană și nu ar fi știut cu siguranță că nu are ce să-și reproșeze. O hărțuia ore în
șir, o chinuia cu întrebări dintre cele mai intime. Ea
îi răspundea ca un automat, avea gura cleioasă, o
usturau ochii, coloana vertebrală i se scutura ca de
frisoane. Stătea pe marginea unui scaun cu genunchii lipiți. Juca puțin teatru prin postura adoptată,
iar creierul ei căuta soluții. Cum să scap de omul
acesta, cum să-l fac să se care, naibii, din casa mea?
Anton avea în priviri raze laser. Știa ce gândește
Veturia chiar dacă fața ei, ca de marmură poroasă,
părea să nu exprime nimic. Îi plăcea confortul din
casa Veturiei dar el căuta o altfel de femeie. O femeie simplă care să creadă în el. O urmărise. Știa
că-și vizitează pe ascuns mama. Cum să nu te apuce furia când ai în fața ta un asemenea exemplar
uman? Murdar și-n cele mai ascunse gânduri? Zile
la rând, Veturia a tot stat pe scaunul inculpatului.
Se cam săturase. Crizele lui nu mai erau la fel de
stridente dar nici nu se mai terminau cu rugăciuni
de iertare și nici cu vorbe de iubire. Aborda o figură bosumflata de parcă îi călcase cineva orgoliul în
picioare. Și nici ea nu se mai grăbea să-l împace sau
să-l liniștească. Rând pe rând obiectele de preț aduse
de Anton dispăreau din casă. A doua zi, Veturia povestea Nonei în amănunt episodul prin care trecuse.
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Era ca și cum ar fi golit povara minții. Devenea pe
dată veselă, cu lumini jucăușe în priviri, gata să ia
viața de la capăt. Se făcea ora de plecare, se
despărțeau în fața bibliotecii și Veturia o pornea către
văgăună cu pas alert. Apoi despărțirea părea să se facă
mai greu, parcă se frângea ceva în adâncul privirii
Veturiei, îi slăbise curajul, răbdarea. - Ce-mi dai ca să
plec? a sunat într-o seară întrebarea. Veturia, pe
marginea scaunului, cu genunchii lipiți, pregătită să
fugă în caz de primejdie. Întrebări și răspunsuri,
întrebări și răspunsuri. A deslușit cu greu sensul
întrebării. - Ce vrei să-ți dau? l-a întrebat contrariată.
- Scrinul, l-a auzit precizând. Nu-i venea să creadă.
Cuvintele se debarasau de propriul lor înțeles. - E o
amintire de familie, a protestat Veturia, scrinul a fost
al unchiului meu, mi l-a lăsat prin testament. - Acolo
unde este acum unchiul tău, n-o să-i mai trebuiască
nici un scrin. Veturia tăcea, parcă-și mâncase limba. E
oale și ulcele unchiul tău, hârb ca și tine, gunoi ca și
tine. A urmat un torent verbal incriminatoriu de
câteva ore. Veturia cu genunchii lipiți, nemișcată, albă
ca varul. Mâine dimineață aduc o furgonetă, iau
scrinul și n-ai să mai auzi de mine în veci. Ea a tăcut,
apoi s-a ridicat de pe scaun. Îi ajunsese supliciul. I-a
aruncat o privire cât să-i ajungă pe restul vieții. A
plecat spre dormitor murmurând. - Știi mai bine ce ai
de făcut. Ajunsă în dormitor, a tras noptiera în
dreptul ușii. A adormit de cum a pus capul pe pernă.
Celulele nervoase, greu puse la încercare, torceau
recunoscătoare.
- M-ai dat dispărută?
În ușă Veturia, întreagă și nevătămată, surâzătoare.
Nora a deschis gura să spună ceva dar nici un sunet
nu a trecut dincolo de corzile vocale. Și eu care… s-a
auzit în interior dar și-a stopat singură restul frazei,
Doamne, iartă-mă, a murmurat pentru sine. Doar nu
doream să i se întâmple ceva Veturiei.
- M-am oprit la biserică să-i mulțumesc lui
Dumnezeu pentru binefacerile cu care m-a învrednicit pe mine, netrebnica roabă a sa, a spus Veturia.
Mult orgoliu trebuie să fi adunat în mine de a trebuit
să mă spăl cu atâtea umilințe! Dar acum e bine, m-am
ușurat de răul din mine.

ALTER N AN ŢE

MARIANA MOGA
Mi-e dor...
Mi-e dor de vremuri vechi în vremuri noi,
mi-e dor să mai ascult câte-o baladă
şi-ntr-un exces de foame şi nevoi,
mi-e dor să mă mai recunosc pe stradă.
Voi vinde-o urmă fără amintire,
pe o tarabă ce am pus-o-n piaţă
şi-ntr-un exces de dor şi de iubire,
îmi cumpăr azi o altă dimineaţă.
Simt un amestec de plăceri străine,
să las în spate lumea muribundă,
recidivând îmi este dor de mine
şi-nvii frumos secundă cu secundă.

N-am vreme...
N-am vreme să dau timpul înapoi,
de-aseară ninge tot mai liniştit,
aştept de mult o oră doar cu mine,
iar amintiri mă plâng din infinit.
Afară se aude-un lerui-ler,
între nămeţii ninşi la întâmplare,
mâine voi cere drept la mângâiere
şi poate dreptul la recuperare.
N-am vreme să dau timpul înapoi,
mi-am pregătit şi soba din ajun,
în casă e miros de pâine coaptă
şi mă colindă seara de Crăciun.
Flori de gheaţă îmi cad peste pleoape,
într-un decor de iarnă-ntârziată,
e frig şi mă apasă nostalgia,
de nu ştiu unde, înspre niciodată.
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Povești filosofice cretane din AD 2016 (1)

*

O iluzie optică, un efect de perspectivă,
aveam să văd mai tîrziu.

Despărțirea de poezie…

ne trecem viața ca și cum totul ar merge de la sine,
lumea cea mare și măruntele noastre lumi –
ca și cum așa ar fi fost scris de la începuturi
în cartea cu filele unui nisip dinaintea începutului.
și sîntem nepăsători și liberi în curgerea noastră
pe care ne-o imaginăm nesfîrșită…
de la început, de la începuturi, nu vedem lupta
deși îi dăm instinctivnume după spiritul vremilor –
binele și răul, corsi e ricorsi, fii luminii
împotriva fiilor întunericului, atracția și respingerea,
sistolă și diastolă, iubire și ură, pe care, toate,
le învelim într-o pojghiță subțire,
o mantie precară a uitării.
o numim muzică și chiar muzica sferelor,
o poreclim credință și chiar înțelepciune,
îi spunem în toate felurile, răsplătindu-i
pe care ne ajută să slăvim minciuna.
pînă cînd se petrece ceva, pe neașteptate, dintr-o dată,
care sfîșie vălul – poate e vălul lui Isis! –
și rămînem goi și de nimic apărați,
rămînem în splendida noastră agonie
pînă la sfîrșitul ultim al lumii…
Acesta e prețul – am pus capăt minciunii!
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*

Mă trezesc într-un alt oraș
pentru vechile mele ritualuri –
peste acoperișuri, în stînga,
fortăreața venețiană, cu marea de-a dreapta,
zidurile dogilor tulburate
de minaretul unei moschei.

LIVIU ANTONESEI

14 Septembrie 2016, în Iași

*

Marea, un murmur îndepărtat
sub soarele ce abia se ridică,
răspunde foșnetului ei din cameră.
Nu, nu e optimismul ciudat
al dimineților de vară,
ci ușoara neliniște a necunoscutului –
necunoscutul din jur,
necunoscutul din noi,
care dintotdeauna ne cunoaștem.
Va reîncepe, va reîncepe explorarea.
să reînceapă!

*

*

*

Aici, la piscina de pe acoperiș,
parcă aș privi insula de pe țeasta lumii
cetatea și portul, tavernele multicolore
și marea care ne așteaptă trupul
ars de soarele altor ținuturi.
Un zid de cristal mă desparte de lume,
iar între ea și lume e o tăcere de diamant
și neliniștea cioburilor rămase la șlefuire.
Va rămîne piatra cizelată
vor învinge cioburile tăioase?
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Nimeni nu știe răspunsul,
Nici măcar eu care le știu pe toate!

*

Și soarele după-amiezii, ieșit
dimineață din ape, se lasă încet
spre crestele împădurite –
zi după zi, an după an…

*

*

*

O halcă de Veneția transplantată
într-o mare mai sudică,
în jurul unui golf mare
și al unei piețe mai mici decît San Marco –
labirint de străduțe, explozie colorată
în terasele și tavernele leneșe
sub soarele azi schimbător –
pe Odos Marco Polu, ne-a fulgerat
gîndul acela rar, dar recurent,
cînd ne petrecem vremea pe insulă,
poate de două ori pe sezon,
poate de trei, în toate sezoanele noastre,
chiar și cînd eram singur;
de ce locul acesta e locul nostru
în această lume?
de ce aici și nu altundeva
este cu adevărat acasă?

*

Nu, decît un fir de nisip în clepsidră,
decît scris în Cartea de siliciu a lui Jorge,
mai degrabă un bolovan cît universul
cu începutul neînceput
și un sfîrșit fără capăt…
Și nu fin egoism sau megalomanie
de zeu al acestor locuri –
numai pentru a o însoți pe ea
în marșul său prin această lume!
Cum trecem, zeule, pe faleză,
printre tavernele din port,
pe digul ce duce la farul venețian –
și bem raki, și ne aruncăm în valuri.
Sub smochinul uriaș din curtea
interioară, luăm micul dejun –
și azi am mîncat cel mai dulce
porumb copt din întreaga istorie,
și mîine vom păși printre
rămășițele venete din Chania.

*

Feribotul gigantic pleacă iar
spre insula Afroditei. Și nici
de data aceasta nu vom urca pe punte
și nici de data aceasta nu vom pleca
de acasă…

25 August – 7Septembrie 2016, Rethymno, Chania

Și e mai bine ca oricînd
cu un strop de veche înțelepciune
lunecînd prin sîngele nostru.
La umbra fortăreței, sub cupola
de palmieri și chiparoși
care ne teleportează, stereoscopic,
prin toate ungherele, prin toate
celulele vieții noastre.
Și corabia piraților, cea de aici,
se-ntoarce din călătoria de seară…
ALTER N AN ŢE
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Casã de țară
Pe malul apei secate,
sătenii mai fac și azi chirpici.
Picioarele lor se afundă,
până la genunchi,
în pământul moale,
amestecat cu paie de grâu.
Sătenii seamănă cu îngerii
care au coborât pe pământ —
sunt numai piele și os,
cu semne de pămînt pe coaste.
Și copii la fel.
Coboară în albia râului secat
și aduc apă amestecată cu pământ,
în găleți strălucitoare de aluminiu.
Apoi aleargă la joacă—
fac o roată
în jurul unui stâlp electric
și ascultă.
Aerul zumzăie până departe
și ei alergă după sunetul electric,
să-l prindă.
Unii trec prin apa secată,
prin noroiul cald până la glezne,
pe malul celălalt,
O mie de stâlpi electrici
îi fură în rai—
o mie de cărămizi de pămînt
stau înșirate la soare,
într-un ceremonial de ofrandă.
Ceilalți copii se întorc lângă săteni
și aduc mai departe,
apă amestecată cu pământ
în gălețile de aluminiu pur.
Cineva găsește,
câteva fire dintr-un fuior de cânepă,
pus cândva la topit,
în apa râului cristalin.
Vor fi puse
în peretele unei case de chirpici.
Zidite acolo.
Apoi un start de var subțire,
va acoperi totul.
Nimeni nu știe care este zidul acela.

CLELIA IFRIM
Îmblânzitorul de cai*
În grajdul plin de întuneric,
culoarea arămie a calului
strălucește de rouă.
Îmblânzitorul de cai
a pus în cuiul de la ușa grajdului,
o coroniță din flori de câmp.
Sunt sărbătorile de vară
și pe fereastra goală,
cât umbra unei vrăbii,
stau o mie de vrăbii,
gustând rouă,
din cărămizile de pămînt și paie.
Totul strălucește în zori —
în întunericul din grajd,
roua are culoarea arămie.
O mie de vrăbii
stau pe mărginea ferestrei,
între cer și pământ,
și îmblânzitorul de cai
le ia în mână lui,
apoi le dă drumul,
să zboare mai departe.
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Baia solară
Nevasta vărului meu
cară în spate, un sac de sare.
Pentru oi.
E-o zi de vară
și ea vine de la magazinul sătesc,
Village Market,
prin țărâna până la glezne.
În urma ei rămân cuiburi de praf.
Un șir lung pe drumul de soare
Sătenii o numesc femeia - haiduc
și ea nu spune nimic.
Nu întoarce capul.
Vântul șterge cuiburile de praf
din urma ei.
Dintr-o baie solară, din cerul de vară,
un copil aleargă spre ea
și vine s-o întâmpine.
O ia de mână și intră amândoi
în curtea goală.
Ea pune sacul de sare
lângă ieslea oilor,
sprijinit de peretele de pămînt.
Își scoate tricoul alb
și-l scutură în vântul verii.
Un prafsubțire, alb,
trece prin soare.
Sânii goi strălucesc, albi,
cu fire de sare pe ei.

Pasărea de portocal
Pasărea căzută pe acoperiș,
rănită de moarte de altă pasăre,
este o țintă bună
pentru pescărușul flămând.
Ciugulește din ea, încă vie,
ca dintr-un ospăț de flori roșii,
în lumina albă a zilei de vară.
Pescărușul înghite bucățele de aripă,
și pieptul plin de pui al păsării
se face tot mic.
O zbatere lentă,
nimic de împotrivire,

înfioară pasărea tot mai mică,
și ciocul pescărușului o izbește din nou
și desprinde aripa de trup.
O ridică în aer, o cârpă de foc,
apoi o izbește din nou, și iar din nou,
de acoperișul de tablă,
s-o facă bucățele,
flori roșii de portocal,
numai bune de înghițit.
Acoperișul din tablă de aluminiu pur,
strălucește ca o oglindă,
și cele două păsări se văd în ea,
una pe alta.
Nimic de împotrivire, urcă din adânc.
Nimic de lăsat, vine dinspre pescăruș.
Din sânge sunt acum,
visele păsării de portocal,
și pescărușul rupe din ele,
ca și cum florile roșii
ar fi un semn de împotrivire.
Foițe subțiri de umbre
acoperă ochii ciuguliți
ai păsării de portocal,
și florile roșii cunosc întunericul.
Pe acoperișul din tablă de aluminiu pur
sunt trei păsări: pasărea rănită,
pescărușul și pasărea-mercenar,
care a rănit de moarte,
pământul florilor de portocal.
În lumina soarelui,
acoperișul strălucește ca o oglindă
și pasărea de portocal
le vede pe celelalte două,
cum își iau zborul împreună,
sătule amândouă.
Din ea n-a mai rămas nimic.
În întunericul zilei,
o flamură de portocal,
zboară înaintea ei,
să-i arate drumul,
spre grădina de portocali.

*din manuscrisul "Caii orbi din mina de sare"
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RADU CIOBANU
DIN ALTĂ LUME
Noul roman al doamnei Ioana Pârvulescu,

Inocenții1), mi-a produs o senzație de surpriză, ca de

altfel fiecare carte a d-sale. Dar după încheierea - cu
delicii - a lecturii, mi-am dat seama retrospectiv că
întreaga sa creație epică de până acum e prevestită
într-un fel sau altul de acel minunat „docu-roman”, În
intimitatea secolului 19, apărut în urmă cu 12 ani2).
Un cititor avizat își putea da seama încă din acele
pagini că este invitatul unei scriitoare din familia
celor incapabili de disimulare. Personalitatea complexă a autoarei se dezvăluia cu bună-credință și candoare, fără a avea ceva de ascuns, confirmându-mi
încă o dată convingerea că fiecare carte vorbește în
primul rând despre cel care a scris-o, indiferent despre ce scrie. Aceeași personalitate care-și mărturisește
imprudent (în ziua de azi) și fără complexe credințele
și îndoielile, iubirile și aversiunile, opțiunile și refuzurile, chiar dacă numai aluziv sau subtextual, se regăsește în toate celelalte cărți care au urmat acesteia.
Diferă - și de aici aparentul efect de surpriză - doar
nucleele epice și problematica explorată în noua
carte. Iată, bunăoară, în comentariul cu care salutam
la vremea sa apariția romanului Viața începe vineri3),
remarcam că Nicu, micul comisionar de opt ani, are
şansa ca, prin autenticitatea candorii sale, să rămână
unul dintre cele mai simpatice personaje-copil din
literatura noastră. De asemenea că lumea Ioanei
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Pârvulescu este o lume a oamenilor de treabă, nefamiliarizaţi cu răul care are încă în anii acelei cărți
statut de excepţie, de regretabil accident.
Sesizabile încă din Viața începe vineri, unde se
manifestă doar colateral, abilitatea și intuiția dovedite
în explorarea copilăriei se află în largul lor în
Inocenții. Îl regăsim aici pe Nicu - id est psihologia
infantilă - reiterat în patru ipostaze în acea mică și
nedespărțită ceată a lui Pițigoi, formată din frații Dina
și Doru, veri cu frații Matei și Ana. Între Dina, cea
mai mare, și Ana cea mai mică, e o diferență de șapte
ani, confreria fiind deci compatibilă și sudată nu atât
prin conștientizarea legăturii de sânge, cât prin
solidarizarea în jurul unor curiozități și aspirații
specifice vârstei. Ei sunt inocenții, iar inocența lor e
ocrotită de universul familiei și a vecinătăților, format
din aceiași oameni de treabă care populează toate
cărțile Ioanei Pârvulescu. Un univers, un climat, o
atmosferă putând suporta aici, până la un punct,
analogia cu puritatea idilică a copilăriei care
luminează primul volum din La Medeleni. Doar că în
Inocenții celei de a doua jumătăți a veacului XX, n-a
mai rămas loc de idilism. Deși nu e convocată direct,
din fundalul narațiunii, dincolo de zbenguielile și
revelațiile inocenților, cum și din preocupările și
gesturile „oamenilor mari”, se întrezărește trecând
enigmatică umbra morții și se poate percepe mârâitul
înfundat al istoriei. Altfel zis, inocența ignoră inexorabilul Marii Treceri, pe care „oamenii mari”, fără
patetisme, fără lamentații și dramatizări, îl percep cu
acuitate, fiecare în felul său. Dar cu adevărat dramatic
percepe inexorabilul Casa. Casa care îi ocrotește pe
toți, casa bătrână, casa copilăriei.
Romanul Inocenții e construit pe două paliere
de interes și mesaj: casa și copilăria. Ele sunt
complementare, iar liantul, vizibil doar când și când,
altfel doar subtextual, aluziv, sugerat, este Istoria. Casa
a fost concepută ab initio ca personaj principal. Ideea
se pare că o preocupă pe Ioana Pârvulescu mai de
mult, dar a devenit evidentă din 2014, odată cu
apariția volumului colectiv Casele vieților noastre4),
unde, nu întâmplător, d-sa semnează prefața, veritabil
și memorabil eseu, intitulat În căutarea caselor
pierdute. Textul debutează cu o frază exclamativă și
trădează implicarea afectivă - cum ziceam, d-sa nu se
poate disimula -, care anunță de pe acum atmosfera
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viitorului roman: „Fericiți oamenii unei singure case,
așa cum sunt oamenii unei singure iubiri!” La data
când scria această prefață, Inocenții se afla în lucru,
iar un fragment apare chiar în Casele vieților noastre,
anunțându-l. Dar în continuarea prefeței, doamna
Ioana Pârvulescu formulează câteva idei și reflecții pe
care le vom regăsi la baza narațiunii din Inocenții:
„Sunt case care au istorie și uneori fac istoria.” Sau:
„Și nicio casă nu e întreagă dacă în arhitectura ei nu
intră și o poveste.” În fine, anticipativ: „A scrie despre
casa pierdută a copilăriei înseamnă [...] a restabili
echilibrul între om și casa care l-a păzit odinioară. De
altfel, unul dintre primele și cele mai simple desene
ale copilăriei este casa.” Reflexul acestei observații îl
vom regăsi asumat în Inocenții, spre final, unde, ca de
atâtea ori, cum fac adevărații scriitori, Ioana Pârvulescu
suspendă pentru o clipă narațiunea pentru a medita
asupra a ceea ce face: „Tare mă tem ca desenul din
cartea asta să nu fie și el strâmb sau disproporționat,
deși, la fel ca atunci, mi-am dat toată silința să-l fac
cât mai drept și mai adevărat.” Nu, n-a ieșit nici
strâmb, nici disproporționat, ci, departe de a rămâne
singuratic, izolat în mijlocul unei foi albe, precum în
primele desene ale copiilor, apare în plină viață
generos nuanțată, populat cu personaje memorabile familia ocrotită de Casă și cele din vecinătățile unei
străzi cu personalitate, orașul, munții, pădurile, toți și
toate fascinând inocenții cu misterele nepătrunse ori
cu revelațiile lor. Din perspectiva de azi a naratoarei,
aceștia aparțin de acum altei lumi, în care trecutul se
întrepătrunde cu istoria care îl desfigurează sau îl
înnobilează. Într-un Avertisment liminar al romanului,
suntem preveniți de altfel fără echivoc: „Întâmplările
care urmează s-au petrecut într-o altă lume. Nu
numai istoria, care, nevăzută, țese viața de zi cu zi a
oamenilor era alta, dar și obiectele care le guvernează
gesturile erau altele.” Întocmai ca în debutul docuromanului În intimitatea secolului 19, unde Ioana
Pârvulescu enumeră cu tandrețe și umor aceste
obiecte ale cotidianului care erau cu totul altele pe
atunci, și acum, în a doua parte a veacului 20, sunt de
asemenea altele, încât noilor generații ale erei digitale
li se par neverosimile, ele nemaiputându-și imagina
„...de plidă cum e să-ți fie dor de cineva zile în șir și să
nu-i poți da un telefon sau un mesaj.” E o pierdere
aceasta, a cărei valoare afectivă n-o pot înțelege decât

cei care știu decodifica trecutul. Iar doamna Ioana
Pârvulescu deține acest dar cu asupra de măsură.
Pentru d-sa, „Trecutul e scris cu cerneală simpatică.
Ai nevoie de căldură ca să-i vezi literele reconturate,
după ce multă vreme au stat ascunse ca și cum n-ar fi
fost.” Remarca e consecutivă relatării unui episod în
care Tanti, fostă profesoară, le face inocenților demonstrația cu cerneala simpatică. Așa, aproape de
fiecare dată, o întâmplare insolită în viziunea candidă
a inocenților e urmată, chiar dacă peste câteva zeci de
pagini, de câte o asemenea reflecție cu alură sapiențială care se integrează în narațiune insidios și firesc,
excluzând orice eventuală suspiciune de didacticism
moralnic. Așadar căldura, implicarea afectivă. Acesta
e passe-partout-ul care deschide orice cod al trecutului. Iar căldura este caracteristica și totodată calitatea
capitală a romanului Inocenții. Ea se poate traduce și
prin iubire și este principalul stimulator al unui apetit
narativ irezistibil și seducător, resuscitant al unui
trecut devenit fabulos. Dar nu e vorba de orice fel de
iubire, întrucât „Atâta timp cât iubești doar cu
simțurile ești în primejdie. Când participă și spiritul și
prin el cosmosul din tine, ai găsit drumul. Sigur - zice
doamna Ioana Pârvulescu -, e o interpretare personală.” Dar cred că tocmai pentru că e atât de personală,
ea infuzează întreaga carte și reușește să recreeze un
mic dar autentic cosmos care cuprinde într-un tot
unitar și armonios inocenții, oamenii mari, casa,
strada, orașul și ambientul care ocrotește totul și pe
toți. Până în clipa când intervine istoria în ipostaza ei
desfiguratoare. Un episod antologic, simbol al destructivelor demolări ceaușiste, este cel al dispariției
bătrânului brad, amintind totodată de celebra poezie
premonitorie a lui N. Iorga :„Au fost tăiat un brad
bătrân / Fiindcă făcea prea multă umbră...” De altfel,
tăierea unui arbore tutelar e un loc comun al nostalgiilor literare. La Ioana Pârvulescu el dobândește o
dimensiune emoțională în plus, întrucât șocul golului
rămas e suportat frontal de mica inocentă Ana: „Era
cea mai bătrână ființă vie a străzii, avea scoarța
groasă, plină de striații, cum au broaștele țestoase,
bătrâne și ele, și, în ce-l privește, chiar ar fi meritat să i
se spună Bradul Vechi.” Șocul se sublimează în plâns,
dar Ana nu mărturisește nimănui de ce plânge pentru
că - spune ea din postura de azi -, „Uneori pur și
simplu te rușinezi de adevăr și asta se întâmplă mai
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ales când la mijloc sunt și sentimente.” Or, cartea dsale e plină de sentimente, performanța sa stând cu
toate astea în faptul că nu derapează nicio clipă în
sentimentalism.
Romanul Inocenții, evident autobiografic, nu
are o tramă epică propriu-zisă, fluentă cronologic.
Fiecare capitol este conceput în jurul unui nucleu
epic non-fictiv - deci a unei amintiri -, generator de
ramificații neașteptate. La rândul lor, acestea devin
surse ale unor doar aparente divagații care sunt în
realitate meditații pe teme adiacente episodului
narat. Sunt convins că ele nu fac parte dintr-un
„plan” ante-deliberat, ci că au apărut spontan, pe
parcursul fluxului narativ, fiind însă „gospodărite”
profesionist, încât devin încă o sursă de seducție a
cărții, predispunând cititorul la autoreflecție și
îngândurare. Sunt numeroase aceste digresiuni care
introduc un moment de respiro în fluxul epic și ar
merita numai ele un comentariu aparte, dar
constrâns de spațiu, am să recurg la un singur
exemplu, care mi se pare exponențial atât pentru
familia spirituală căreia îi aparține, ca scriitoare,
doamna Ioana Pârvulescu, cât și pentru contextul
dezbaterilor din ziua de azi despre carte și destinul
ei, pe care mulți îl consideră încheiat. Cartea, în
viziunea doamnei Ioana Pârvulescu, este o
construcție asemenea unei case. Și asemenea caselor
bătrâne, cu istorie, rezistă doar dacă are un secret al
ei care e însuși secretul celui care a scris-o și al
motivelor care l-au determinat să pornească în
această aventură: „ Eu cred - scrie d-sa -, că fiecare
om, trebuie să aibă un secret al lui, ca să fie cu
adevărat frumos. Și mai cred că fiecare carte trebuie
să aibă o viață secretă a ei ca să fie cu adevărat bună.
Secretele astea nu-i bine să fie dezvăluite decât
oamenilor încăpători pe dinăuntru [...] Cărțile care
au un secret pot fi citite și după o sută de ani, și după
o mie de ani.” Nu pot decât să împărtășesc această
inspirată analogie dintre Casă și Carte, întemeiată
pe un secret intrinsec fiecă-reia și care nu poate fi
împărtășit decât oamenilor „încăpători pe
dinăuntru”, singurii capabili să-l sesizeze, să-l
savureze și să-i perceapă sensul - noima - și mesajul.
Ei, oamenii „încăpători pe dinăuntru”, sunt și
„publicul țintă” al romanului Inocenții, capabili să
sesizeze secretul combustiei care întreține tensiunea
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narațiunii, constând în nostalgie și fidelitate față de
valorile umaniste amenințate azi de agresiunea
anarhică a unor noi paradigme.
Analogia Carte-Casă, chiar când nu e rostită
explicit, e recurentă în Inocenții, precum și în această
întrebare nu tocmai retorică, unde cuvântul acasă
cuprinde în sinea sa toată complexitatea unei
sintagme precum Casa vieții noastre: „Oare nu te
simți acasă în orice carte bună, adică liber și în același
timp ocrotit, niciodată supravegheat, dar în
permanență vegheat?” Ba da, cum să nu, pot depune
mărturie: rareori m-am simțit mai acasă, citind, decât
în universul de o discretă magie pe care doamna
Ioana Pârvulescu l-a resuscitat în Inocenții.
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*
un copil cocoţat în vişinul spaniol
din curtea profesorului de est-etică
NATO frântă că ţi-am dres-o
dacă vrei să te delectezi cu cărţi proletcultiste
du-te la spelunca cu balabuste
între nenorociri nu e una mai mare
decât să-ţi priveşti cu uşurinţă duşmanul
*

MIRCEA PETEAN

lui Echim Vancea

URZELI
poeme taoiste
Profesorului dr. Ermil Tomescu

cumplite vorbe scrise cândva cu nonşalanţă
acum se răzbună
instalată recent staţia de bruiat creiere
funcţionează normal

respirăm prin călcâie şi gândim prin rărunchi

trei trandafiri într-un bocal de muştar
după retragerea apelor un omuleţ rău şi negru
a ţâşnit ca nasturele de la pijama din nămol
o duzină de copii de ţâţă păstraţi într-un bazin
cu formol
*

duşumelele realităţii le freacă recruţii
elevii fac ordine arzând cărţi şi manuscrise
gradaţii amenajează interioare de muzee
memoriale
pomii îi curăţă de omizi fata moşului

nevăzutul de neauzitul impalpabilul vibrează
pe-o pânză urzită din fire şi noduri în clarobscur

noi cultivăm licheni pe acoperişe
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iar acum în absenţa doctorului să vorbească
regele
străveche dilemă – rege sau ascet – monumente
funerare
ascunse într-o mare învălmăşeală de bălării
vrăbiile se înfruptă cu seminţe de costrei şi de
mărar
una cu râul care taie-n două valea
nu stăm nimănui împotrivă

poemele clasicului în viaţă au gust de aţoase
gulii
*

tensiunea intelectuală a frazelor sale
este direct proporţională cu nimicnicia sa
pipiţei i se oferă o listă de lecturi
iar papiţoiului post de belfer – adjudecat
legaţi de stâlpi în zadar vrem să nu vrem
a fi bântuiţi de vedenii şi de-auzenii
un cuib de rândunele în faţa celor mai teribile
privelişti
*

egali fluenţi spontani se cade-a fi
în oricare din zilele de peste an
marele sforar sfârâie şi se stropşeşte ca un
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samovar
mahalaua se-ntinde până sub păduri
toată după-amiaza am privit muntele înzăpezit
am desfăcut nodurile am stins luminile apoi una
cu ţărâna
ne-am surpat într-o lume de dinainte de zei

*
să îmbătrâneşti ca să-i vezi pe foştii tăi protejaţi
cum te sapă
să vină eruditul
să vină comentatorii
să vină aligatorul antologator
să simţi un picior în spate urmat de-o cădere
în gol
eliberaţi de noi înşine ne contemplăm ca pe
ultimii oameni
*

un cuib de nobili devastat ori numai părăsit
pe cireşul din faţa casei omizi păroase puzderie
cu câtă melancolie aud rostindu-se paradise
şi mai ştiu eu pe careva care precum nefericita
prinţesă
se omoară după muzica celor de la Dire Straits
blânzi detaşaţi chibzuiţi impasibili
noi n-am cutezat nicicând a fi primii
*

fluturele care se chinuise toată seara să intre
în casă pe fereastră
l-am găsit mort sub chiuvetă
iar dialogul Nord-Sud tărăgănează şi
cu cât şi-a cumpărat şeful costumul
gura bate guru
imparţiali surâzători cu găurile astupate şi
feţele împietrite

ne îndreptăm către Mările Sudului
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*

un fracturist devorat de-un roi de efemere
tagma politrucilor secretă la răstimpuri
cuvântul magic popor
nu-i nimeni demn să scrie un rând
despre mormântul gol
trei fire de trifoi cu patru foi într-un car de vicii

neciopliţi netoţi neînfricaţi am rămas închinători
la o bucată netrebnică de lemn nelucrat
*

asta e meseria unora să te ridice în slavă cu cricul
se ciocnesc avioane în aer
şi fostului delator a-nceput să i se ofilească o ureche
un prun aplecat deasupra râului
situaţi între ultima noastră zăbavă fi-va eterna
vale
războiul de 30 de ani nu s-a sfârşit
iar viclenia va continua să ţină locul inteligenţei
*

pîndar citind Pindar
var ciment alune sărate seminţe descojite
bere şi mititei
tîmpiţei cu tăiţei sau viceversa
„Seară de dansuri renascentiste la Todoruţ
International”
oare doar din pricina presiunii ne vuiesc în
asemenea hal
urechile şi de ce doar unora dintre noi

DAN FLORIȚA SERACIN
A OPTA TREAPTĂ
Spre dimineaţă, Andrei Azuga avusese un vis
ciudat. Se făcea că urca o scară cu nenumărate trepte,
la capătul căreia se întrezărea o lumină difuză. Semăna întrucâtva cu scara locuinţei sale, tocmai de aceea,
încă visând, îşi spusese nemulţumit că iarăşi lăsase
becul aprins pe coridor. Din cauza repetatelor scumpiri ale curentului electric, era foarte prevăzător cu
treaba asta, dar poftim, se mai întâmpla uneori, căscatul de el, să uite ce avea de făcut. Cine nu deschide
ochii, deschide punga, netotule, se admonesta singur
în astfel de împrejurări enervându-se, ca pe urmă tot
el să-şi reprime nemulţumirea, că numai de asta nu
avea nevoie, îşi spunea, de când cu cardiopatia lui
ischemică, agravată în ultimul timp.
Să urci pe o scară, îşi dăduse cu presupusul un
domn în aceeaşi dimineaţă, pe când aşteptau împreună să deschidă la farmacia din colţ pentru medicamente compensate, căruia îi povestise, neavând altceva de făcut, ciudatul vis, hm!, ce poate să fie?... Numai
de bine, presupun. Să urci e bine, să cobori e rău!...
Ceea ce mă uimeşte, adăugase Andrei Azuga, e că
urcam scara foarte uşor. De când cu cardiopatia mea
ischemică, urc scările cam greu. Simt că mă sufoc.
Uitaţi, spusese, văzând că mai trăgeau vreo doi cu
urechea la vorbele sale, când urc scările locuinţei
mele, tot la a opta treaptă trebuie să mă opresc. Că
mă strânge ceva în piept şi mi se pune un nod în gât
de nu mai pot respira. La început trebuia să mă opresc

după a douăsprezecea treaptă, apoi după a zecea, acum
tot la a opta… Trec uneori minute bune ca să pot
continua. Dar scările din vis le urcam uşor, aproape
zburând, săream peste două, asta da ciudăţenie!... Ca
să vezi! se miraseră oamenii, încruntând îngânduraţi
fruntea.
De obicei, la coadă la compensate sporovăia cu
prietenul său Laichici, vecin în blocul alăturat. El avea
necazuri cu prostata şi-i prescrisese medicul nişte
medicamente cu nume complicate. Naiba să le ia,
bombănea Laichici, netezindu-şi cu palma reţetele
boţite prin buzunare. Cum de le găsesc numele astea
păsăreşti, nu mă pot dumiri. Parcă înadins le caută,
să-ţi răsuceşti limba zicându-le. Nu ştiu cum se descurcă fătucele de la farmacie cu reţetele astea, că eu
habar n-am ce scrie pe ele!
De la o vreme însă, Laichici nu mai venea la
coadă la compensate. Andrei Azuga o vedea în
schimb pe fiică-sa, cu care mai schimba o vorbă.
Cum se mai simte? o întreba el prevăzător. Rău, îi
răspundea ea cu jumătate de gură, de parcă i-ar fi
împărtăşit o taină. Că atunci când ne ţineam de capul
lui să se ducă la cuţit, el nu şi nu!... Că se duce, că nu
se duce, cu o moarte tot e dator, zicea. Aşa că…
Andrei Azuga se necăjea auzind-o. Laichici fusese partenerul său de table şi petrecuseră multe clipe
frumoase pe câte o bancă din faţa blocului. Laichici îl
cam bătea, ştia să învârtească bine zarurile în palmă.
Îl cam golea de bani, fiindcă îi cerea câte o bere de
fiecare joc câştigat. Mai la urmă, nu se mai mulţumea
cu berea de rând, la sticlă, ca tot omul, ci pretindea
Tuborg la tub!... Măi să fie, dar de când te-ai domnit
tu aşa? obişnuia să îl întrebe. He, he, râdea Laichici,
ne adaptăm şi noi. Alte vremuri!...
Ultima oară când îl vizitase arăta mult slăbit. Nu
mai veniţi, îl rugase fiică-sa. Că plânge ori de câte ori
vă vede, de când zace la pat. De ce mi-a căzut tocmai
mie pacostea asta pe cap, îmi zice, şi nu lu’ tăntălău’
ăla de Azuga?
Apoi se enervase iarăşi. De mult nu-şi amintea
Andrei Azuga să se mai fi enervat aşa. Pe când discutau la coadă despre semnificaţiile visului său, deschisese uşa farmaciei o fătucă în halat alb şi le spusese că
deocamdată compensate nu se dau, poate mai târziu…Da’ când? întrebaseră toţi de acolo într-un glas.
Păi să sosească şefa, venise răspunsul fetei, dând să se
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strecoare, zgribulită sub hălăţelul ei, pe uşă îndărăt.
Nu, nu ştiu, se bâlbâise ea, auzind vocile tot mai
ridicate ale unora, şefa ştie. Când o fi să vină, vine!...
Puţină răbdare!...
Se iscase o revoltă spontană, mâini se agitaseră
acuzatoare, vorbe grele se făcuseră auzite, rostise şi
Andrei Azuga printre dinţi câteva. Să li se facă şi să li
se dreagă aşa şi pe dincolo tuturor şefelor de pe lumea
asta!... Apoi lumea se potolise, convenise să se facă o
listă, să mai poată merge să-şi vadă de treburi. Că
suntem creştini, vorbiseră câteva femei mai în vârstă
pe un ton conciliant, de ce să facem scandal, ia să
vedem dacă pe vremea scorniceşteanului vă dădea
mâna să vă agitaţi atâta! Atunci era ordine, maică, nu
glumă! Vai ş-amar de noi cu democraţia asta! Ne-a
procopsit, vorbă fie, Dumnezeu cu ea, că suntem răi
maică. Şi ăsta-i numai începutul!...
De fapt, chiar se potrivea treaba, încercase să se
calmeze Andrei Azuga după ce părăsise coada din
faţa farmaciei, că mai avea de plătit şi gazul, şi curentul, şi apa, şi salubritatea, tocmai primise pensia cu o
zi înainte. Se obişnuise să achite totul la timp, nu
fiindcă ar fi fost cine ştie cât de conştiincios, ci pentru
că ştia din experienţă că orice amânare îi va crea
dificultăţi, că banii se duc, că de-aia sunt bani, în definitiv. Dar pe urmă plăteşte, Azuga, toate astea dacă
mai ai cu ce!
O luase cu paşi măsuraţi spre Distrigaz, acolo îşi
făcuse obiceiul să se ducă mai întâi, tot gândindu-se
la visul său şi la tâlcul acestuia, erau încă puţini
oameni pe stradă, cei ce aveau slujbe se risipiseră
încetul cu încetul pe la locurile unde-şi câştigau
pâinea, ceilalţi nu prea ajunseseră încă să iasă. Doar
prăpădiţii de pensionari se sculaseră cu noaptea în
cap să-şi prindă loc la compensate ori prin alte părţi.
Ia uite-i, hârciogii! îi luau în derâdere unii. Ehei, să fi
fost Laichici acolo, nu le-ar fi rămas ăstora dator. I-ar
fi porcărit, de nu i-ar fi spălat toate apele Timişului!...
Dar el n-avea voie să se enerveze. Fii calm, fii calm,
Azuga, că altfel dai de dracu’! îşi repeta mereu.
Cam pe la colţul străzii următoare se oprise săşi tragă sufletul, în dreptul unei guri de canal, acolo
căzuse odată, pe vremuri, cu bicicleta, îşi amintea,
trăgând o spaimă zdravănă, o speriase şi pe tanti Livia, o cunoştinţă apropiată, ce se întorcea aducând
apă de la cişmeaua de alături. Pe atunci mai circula
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încă cu bicicleta, îşi prinsese pantalonii la lanţ, aşa
căzuse, acum nici tanti Livia nu mai era, îi ieşise în
cale cu găleţile pline, ca să vezi, să se mai spună că
asta aduce noroc!...
Dacă tanti Livia plecase dintre cei vii, lăsase în
urma ei stăpână a casei o nepoată, o fată cu adevărat
frumoasă, cu picioarele lungi şi părul vaporos, una
dintre cele mai râvnite dintre vampele urbei. Tocmai
îşi făcea apariţia, venind puţin ostenită de la treburile
ei, călcând totuşi ţeapănă, cu umerii împinşi îndărăt,
în pantofii cu tocuri înalte. Purta o jacheţică de piele,
lăsându-i jumătate din pântece gol, şi o fustiţă de
două degete doar, din material identic. Îl salutase
respectuos, cu un sărut mâna rostit clar, zâmbind
discret din colţul buzelor. Câştiga binişor, îşi
cumpărase Matiz, din care văzând-o descinzând întro zi, cu picioarele aproape complet dezgolite, Laichici
spusese: mă, ce-aş mai …-o pe asta, la care fata,
auzindu-l, replicase veselă: n-ai tu banii ăia să mă …
pe mine, tataie!
Lui Andrei Azuga îi fusese ruşine atunci de cele întâmplate, dar fata continuase să îl salute respectuos, zicându-i sărut mâna, iar el nu prea ştia cum săi răspundă, furând-o intimidat din priviri în timp ce
ea îşi legăna şoldurile mergând.
Nici la Distrigaz şi, mai târziu, nici la Electrica
S.A., la Salprest, ori la Meridian 22, unde plătea apa şi
canalizarea, nu aflase o explicaţie mulţumitoare a
visului său. O fi scara lui Iacov, maică, îl fixase cu
ochii ei lăcrămoşi o băbuţă, n-ai văzut matale îngeri
urcând ori coborând pe ea? Nu, îi răspunsese uimit
de întrebarea ei. Nicio mirare, nicio mirare, venise
răspunsul băbuţei, că îngerii nu se văd aşa, cu una, cu
două, ei se pot înfăţişa în diverse chipuri, de pildă sub
forma unor fluturi care parcă dansează în văzduh, ori
a unor petale de trandafir care mereu plutesc
legănându-se şi nu mai cad la pământ. Se urcase pe
scară? întrebase altcineva, da, îi răspunsese, dar nu
cumva se uitase îndărăt? insistase interlocutorul
ocazional. Ei, asta nu mai ştia, dacă se uitase îndărăt,
ori nu se uitase, Andrei Azuga nu-şi putea nicidecum
aminti!
Făcuse în cele din urmă cale întoarsă, abia mai
mergând, spre farmacia din colţul străzii Făgăraş. Moi fi uitat îndărăt, nu m-oi fi uitat? nu contenea să se
întrebe neliniştit. Lumea din dreptul farmaciei se risi-
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pise, nu mai rămăsese ţipenie de om acolo, fapt care
făcuse să-i crească neliniştea ce-l încerca. O bănuială
sumbră îl inundase, ca o apă neagră care nu-şi mai
găseşte locul în matcă. Grăbise instinctiv pasul şi
ajunsese abia respirând să apese pe clanţa uşii farmaciei.
Înăuntru două fătuce în hălăţele albe stăteau la taifas, iar
la ivirea lui îşi întrerupseseră nemulţumite conversaţia.
Nu se mai dau azi compensate, îl luase în primire una
dintre ele. Ne-am făcut plafonul mai adineauri. Veniţi şi
dv. mai devreme, ce Dumnezeu! Dacă nici la pensie naveţi timp, atunci când?...
Andrei Azuga voise să-i dea o replică dură impertinentei, dar simţise urcându-i-se nodul în gât şi senzaţia
de sufocare, parcă mai insuportabilă ca oricând. Abia
nimerise uşa, deşi se afla la un pas îndărătul său, încercând să iasă la aer. Afară, o brunetă de la Salprest, care
mătura strada de frunze, îi sărise în ajutor. Aulio, taicule,
că rău mai arăţi! Tot te-ai viniţit la obraz, zău aşa! Hai să
te duc colea pe o bancă să-ţi mai tragi sufletu’.
Banca era din metal şi Andrei Azuga simţise de la
bun început o răceală urcându-i-se în trup. Înainte, pe
malul înălţat şi îndiguit al râului se aflaseră bănci de
lemn, dar primăria le înlocuise, nu se ştia de ce, probabil
urmare a unui contract avantajos, cu cele din metal. Laichici se arăta mai nemulţumit decât toţi din pricina
acestui lucru. Păi ăştia nu se gândesc că eşti şi tu om?! Să
te pună să şezi pe feroteniile astea!... Boală curată! Când
batesoareletefrigilacur, iarcândnu, îţicongeleziboaşele!...
Dar Andrei Azuga n-avea încotro şi trebuia să şadă.
Respira greu, horcăind printre buzele întredeschise.
Privea râul curgând la vale, pe malul lui copilărise, şi o
mulţime de amintiri i se buluciseră în minte. Parcă îşi
vedea, ca într-un film, întreaga viaţă derulându-i-se
înainte, într-un ritm din ce în ce mai alert. Apoi se
întâmplase ca şi cum filmul s-ar fi rupt şi înaintea
ochilor i se ivise iarăşi scara din vis, îmbietoare,
invitându-l parcă să urce. Se vedeau limpede în preajma ei puzderie de fluturi albi, jucăuşi, şi petale de
trandafir plutind uşor, fără să cadă la pământ. La capătul
de sus al scării lumina parcă se amplificase, chiar şi o
muzică suavă se putea auzi, în ritmul ei lent fluturii şi
petalele de trandafir unduind în văzduh.
Ah, observase prozaic Andrei Azuga, nu doar lumina
am lăsat-o aprinsă, ci şi radioul, şi se repezise pe scară în
sus, sărind sprinten peste câte două trepte simultan, ca
să pună capăt pierderii preţiosului curent electric.
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EUGEN DORCESCU
Ioanitul
Mirelei-Ioana

Bătrânul Cavaler se-ntoarce-acasă,
Frumos și pur, la fel ca la-nceput.
Nici urmă n-a rămas din lănci și scut.
Din strigătul de luptă - o grimasă.
Luna de jar și soarele de fier,
Ritmând, îi luminează Infinitul.
Mustesc de vid și zorii, și-asfințitul,
În vidul greu dintre pământ și cer.
Așa se pierde el, spre Împăratul
Pe care-o viață-ntreagă l-a slujit:
Frumos și pur. Și mult prea fericit.
O rană-i taie inima, de-a latul.
18 martie 2017

Răspunsul
– Suflet, lac într-o pădure,
Lac ascuns, întunecat,
Legănând un înecat
În adâncurile-ţi pure;
Umbra marilor copaci
Se alătură cu spicul
Stelelor, mascând nimicul
Despre care veşnic taci.
Ştii mai bine sau nu ştii,
Ştii mai bine decât mine:
Omeneştile ruine
Oare vor re-vieţui?
Însuţi fără moarte eşti?
De ce taci întruna? Spune!
– Înecatul din genune
E răspunsul ce-l doreşti…
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Visul
Visez că rătăcesc
pe drumurile
închise în mine
și nu mă regăsesc.
M-am pierdut
la o răscruce de suflet,
iar acum sunt
când pasăre,
când stea,
când lespede
peste tăcerea
din adâncuri…

DANIELA RADU
Strigăt în iarnă

Mă îndrept
spre apusurile de soare
înroșite de sângele
picurat din privirea mea
și ascult
glasul pădurilor…

Ninge frumos…
Mi-e teamă și mi-e frig,
Când Numele prin liniște
Ți-l strig.

Oare cântă privighetorile?
Sau, poate,
visez numai
că îmi pot face
gândurile să cânte…

Mirele meu
Pierdut prin lumi promise,
Ascuns pe sub zăpada
Minunilor din vise.

Visez că te aștept
cu porțile grădinilor
larg deschise,
să intri
odată cu primăvara
și să rămâi…

Lumina Ta
E-un nimb de nemurire
Născută din credință
Și iubire.
Vino acum
Pe drumurile ninse,
Să picuri stropi de cântec
Pe clipele învinse;

Pentru o veșnicie,
sau, poate,
până dincolo de ea…

S-ascult târziu
Ecoul cuvintelor șoptite
Crescute din amurgul
Tristeții risipite…
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Rătăcire
Nu mă răstiniți încă!
Mai lăsați-mi
Visul albastru
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Și această pasăre
Care nu a învățat încă
Zborul…

Pașii interiori
Clepsidrã iluzorie,
Timpul nu trece,
Se întoarce înspre noi,
Lãsându-ne sã repetãm
Aceiași pași
Cãtre speranțe...
De fapt,
Sunt doar dezamãgiri.

Ramura mea de măslin
O port cu mine
De la-nceputul veacului.
Trebuia să o duc
Celor 12 Apostoli
De pe Muntele Sfânt.
Dar am pierdut drumul
La o răscruce de vânturi
Și nu mai știu
Cum să ajung
Pe Tărâmul făgăduit…

Cu degete fragile
Ne pipãim eul
Și-l simțim
Tot mai prezent,
Umãr puternic
Pe care ne sprijinim,
Uneori,
Fruntea sufletului obosit.

Simbioză
Nu te mai aștept,
Tu ai sosit demult,
Odată cu lacrimile cerului…

Șoaptele uitării

Te-am purtat mereu în mine,
Sâmbure de lumină
Încolțit în grădina sufletului.

Nu am mai trecut demult
Prin visul albastru
De la marginea zărilor.
Mi-era teamă
Că vii
Să-mi iei din nou
Gândurile cu tine.

Ai crescut apoi,
Împletindu-ți ramurile
Cu fiecare fibră
A Eului meu,
M-ai inundat cu razele tale
Și-ai înflorit!...

M-am oprit aici
Pentru o scurtă veșnicie
Cu floarea mea de crin
În mâini
Să privesc zborul păsărilor
Prin anotimpurile
Despuiate de lumină
Și să ascult
Șoaptele uitării
Purtate de vânt.

Ca un copac
La umbra căruia
Își toarce gândul
Visul fermecat…
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VICTORIA COMNEA
AGONIA DIVINULUI ALEXANDRU
Când zâmbea, eram fericit dintr-odată. Ciudat!
Simțeam același flux, o adiere asemănătoare celei în care
doar divinul meu tată, Amon, mă cuprindea uneori.
Avea același fel de a-mi îmbrățișa ființa în întregul ei. Ce
dar binecuvântat poseda acel tânăr! Numele lui era
Damon. Apăruse într-o seară, târziu. A rămas nemișcat
și tăcut pe pragul ușii. Mă privea cumva șovăielnic. De
fapt, nu mă privea, ci se lăsa privit de mine. Trupul,
nicidecum scund, avea fibrele mușchilor armonios îngemănate și acoperite cu cea mai fină piele. Așa mi s-a părut.
Damon a aruncat doar o privire asupra dezordinii jilave
în care lâncezeam și, foarte serios, mi-a spus că are un
vin aromat, nici tare, nici slab, nici dulce, dar nici de tot
aspru, ci numai bun de băut atunci când ți-e sufletul
însetat de uitarea zeilor.
Aveam sufletul însetat într-adevăr. L-am privit cu
ochiul meu de safir moștenit de la Amon și i-am spus să
mi-l aducă. Atunci a făcut un pas spre mine, prinzândumă în strălucirea unor ochi deosebit de mari. Gura, ei
bine, gura lui s-a deschis și am văzut doar o gaură neagră. Neantul. Dar asta, tocmai descoperirea asta m-a
făcut să mă simt dintr-odată fericit. Mi-a răspuns că nu-l
adusese cu el și nici nu avea de gând să mi-l aducă.
Dorea să merg la casa lui, pentru că vinul, la fel ca omul,
are o casă și, la fel ca omul, nu se poate dezvălui altundeva. Vinul purtat de colo-colo își pierde din savoare. Se
tulbură, iar cel care îl bea se umple de nimicnicie.
Mi-a vorbit mult despre vinul lui. Îmi vorbea fără să se
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grăbească, cu blândețe, ca și cum eu aș fi fost copilul lui.
Iar mie mi-a făcut plăcere să-i ascult vocea domoală. În
pauze nu clipea. Mă privea cu intensitate, iar eu mă
abandonam în strălucirea privirii lui.
Nu l-am putut refuza. M-am urcat în trăsurica
lui ușoară. Lungile franjuri aurii se legănau, transfigurând tot ceea ce vedeam într-un val de brocart prețios
desfășurat cu repeziciune dinaintea mea. Am intrat în
casa tânărului, am rămas în odăile răcoroase și am băut
zi și noapte din acel vin. Nu mai știu câte zile, nici câte
nopți. Ori de câte ori se golea carafa, gazda mea își
trimitea sluga într-o cămară de la subsolul casei. Acolo
își păstra vinul Damon. Era un vin cum eu nu mai
băusem în viața mea. Și, din ce beam, din aia doream să
beau în continuare. Îmi amintesc că, în câteva rânduri,
au apărut niște efebi și dansatoare. Își etalau cu grație
frumusețea trupurilor goale. Aplaudam. Eram încântat
și întristat deopotrivă. Desăvârșirea acelor trupuri îmi
amintea de părul meu alb, părul meu de doliu pentru
Hefaestion. Sorbeam din cupa de aur pe care gazda mio oferise, spunându-mi că aparținuse cândva
nebiruitului Heracles, adăugând că erau deja niște ani
buni de când acea cupă mă tot aștepta, dorind să fie
umplută doar pentru mine.
Ochii lui mari străluceau. Buzele întredeschise
mă lăsau să întrezăresc gaura neagră. Nu cred că am fost
vreodată mai fericit ca în acele zile și nopți petrecute în
casa tânărului Damon. Poate doar în Carmania, călătorind cocoțat într-un car tras de opt cai, când mă desfătam înconjurat de comandanții, prietenii și iubiții mei,
sorbind din vinurile aduse de satrapii și regii care mi se
închinau, fiindu-le teamă să-mi înfrunte armata. Mergeam ziua și noaptea în care sau trăsuri acoperite cu
purpură și ramuri verzi, purtând cununi sau colane de
flori parfumate, ascultând flautele, dansând dezlănțuiți,
împreunându-ne cu toate femeile care ni se alăturau și
bând vinul direct din amfore sau cratere mari...
În casa lui Damon n-am mai retrăit acea fericire
plină de frenezie din Carmania. În casa tânărului am
cunoscut însă fericirea deplină, împăcată și aducătoare
de liniște. Acolo am trăit tihna sufletului. Nu mai
posedam nimic. Nu mai doream posesiunea, pentru că
aveam deja totul. Totul! Mă cufundam în repaos...
În mai multe rânduri s-au auzit niște dialoguri
repezite undeva, în afara casei. Damon ieșea. Îi auzeam
vocea. Era o altă voce Autoritară. Fermă. Niște oameni

ALTER N AN ŢE

tot insistau și chiar amenințau. Nu am înțeles de ce. Și
nici nu-mi păsa. Eram fericit și nu doream să curm acea
fericire. Totuși necunoscuții tot insistau, amenințând că
vor trece chiar peste trupul tinerei mele gazde. Mi s-a
părut odată că recunosc vocea unuia. Pretindea că flota
mea era gata de plecare și aștepta doar semnalul meu ca
să facă înconjurul lumii cucerite de mine. Ce cuvinte
ciudate pot rosti unii oameni! Nu-mi aminteam să fi
avut eu vreo flotă și nici ce fel de lume cucerisem.
Bine făcea Damon că nu-i lăsa să intre! Când
revenea în odaie, mă abandonam în strălucirea privirii
lui și porneam cu toate velele sufletului meu pe marea
fericirii, spre largul ei ademenitor. Redeveneam un zeu
puternic și nemuritor, bând cupă după cupă. Sorbeam
cu nesaț din acel vin care mi se părea când cel mai
limpede hidromel, când o divină ambrozie. Dacă
Damon întârzia să apară, îl așteptam cu nerăbdare și
neliniște. Fără el, marea fericirii seca dintr-odată și
începeam să-mi amintesc de moartea iubitului meu,
neasemuitul Hefaestion. Vărsam din nou lacrimi și îmi
doream moartea. Nutream speranța că, mort fiind, îl voi
regăsi și îi voi putea cere iertare. Aveam remușcări de
neîndurat pentru nepăsarea mea. Opt zile îl lăsasem
singur cu suferința lui. Opt zile și tot atâtea nopți tot
amânasem să intru în odaia lui. Eram convins că doar
vinul băut din belșug era de vină. Așteptam să-și revină,
deși medicul lui îmi tot repeta că Hefaestion avea cu
totul alte simptome care îl puneau pe gânduri și nu se
arăta prea încrezător într-o însănătoșire grabnică.
Opt zile de nepăsare! Sunt vinovat, de o mie de
ori vinovat pentru nepăsarea mea.
Ah! Moartea lui m-a lovit cu putere, mi-a despicat ființa ca un paloș mânuit de un zeu necruțător. Trei
zile am zăcut peste trupul lui rece, dar atât de drag,
acoperindu-l cu lacrimi și sărutări fierbinți. Nebun de
durere, i-am crucificat medicul care nu se pricepuse să-l
vindece. Însă moartea medicului nu mi-a putut alina
durerea. După cum nu m-au putut consola nici
funeraliile sau zilele prelungite de doliu, nici sacrificiile
generoase. Am alungat toți cântăreții, efebii și
dansatoarele. Mi-am tăiat părul. Am refuzat mâncarea și
baia. Mi-am sfâșiat hainele. Nu mai doream să aud decât
propriul meu bocet. Nu mai suportam să văd nimic
altceva decât fețe întristate și haine cernite.
Tot atunci am ucis mii de tineri dintre coseeni ca
sacrificiu pentru manii iubitului meu Hefaistion. I-am dus

apoi trupul neînsuflețit la Babilon. Acolo, mi-a venit
ideea unui magnific monument. Eram hotărât să
cheltuiesc zece mii de talanți și chiar ceva mai mult
pentru statui, obiecte și ornamente din aur. Din păcate,
niciunul dintre arhitecții chemați nu mi-au putut
satisface dorința. Îmi prezentau fel de fel de schițe,
nereușite toate. Degeaba le tot explicam cum anume
doream să arate acel monument. Ei n-au reușit decât să
mă dezamăgească. Nu puteau să descifreze cum anume
se îmbinau marmurele, porfirul, aurul și argintul din
armonioasa alcătuire pe care o aveam deja dinaintea
ochilor. Ei n-au realizat nici măcar o copie cât de cât
asemănătoare acelei alcătuiri originale care se ridica
semeață și desăvârșită în bietul meu creier îndurerat.
Monumentul sfida toate legile. Avea numeroase puncte
de sprijin aeriene, levitând deasupra pământului într-o
strălucire perpetuă.
Vai, Hefaestion! Nici măcar acest monument nu
am fost în stare să ți-l ofer ție, unicului om care m-a iubit
vreodată, ție, unicului om cu care puteam realiza acel
TOT împlinitor alcătuit doar din gânduri, sentimente și
aspirații supraomenești.
Vai, Hefaestion! Divina mea făptură s-a prăbușit
dintr-odată în mâzga ființelor muritoare, în cloaca
ființelor profane, demne de tot disprețul. Tu, doar tu mă
țineai deasupra lor. Tu îmi dădeau aripi. Puteam zbura.
Puteam vedea marginile lumii cucerite de noi, de noi, de
noi... Tu erai asemenea mie. Mulți ți se închinau,
crezând că tu erai adevăratul Alexandru. Semănam
întru totul. Doar ochii noștri nu semănau. Tu aveai ochii
verzi cu irizări aurii. Eu sunt ceacâr din naștere. Am un
ochi negru și celălalt albastru, un safir moștenit de la
divinul meu tată, zeul Amon.
Ah, Hefaestion! Simt că tu nu mă poți ierta pentru
nepăsarea mea. Prea multe semne rău-prevestitoare s-au
adunat după moartea ta. Altminteri, cum să-mi explic
întâmplarea cu mizerabilul măgar al unui țăran care mia omorât cel mai mare și mai falnic dintre leii mei doar
lovindu-l cu copita? Sau cea cu nebunul. Cum să-mi
explic comportamentul acestuia? Îmi place jocul cu
mingea și s-a întâmplat să-mi las hainele și diadema, ca
să alerg repede pe terenul de joacă. Nebunul mi-a
îmbrăcat hainele, și-a pus diadema pe cap și s-a așezat
pe tron. Pe tronul meu! Când m-am întors și l-am văzut,
m-am cutremurat. Am simțit că puterea mi-a fost luată.
Era o pedeapsă divină.
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Când revenea, Damon îmi acoperea ochii, iar eu uitam
dintr-odată totul. Ce imensă ușurare să uiți totul! Să nuți mai amintești cine ești. Să uiți datoria, responsabilitățile, luptele, iubirea, nepăsarea, condamnabila mea
nepăsare. Sluga aducea carafa plină, turna încet
vinul în cupă și Damon mi-o oferea cu zâmbetul
lui hidos care mă făcea atât de fericit. Apoi lua un
pieptene de aur și îmi pieptăna îndelung șuvițele,
rostind cu vocea lui blândă fel de fel de povești, așa
cum fac îndeobște părinții cu odraslele dragi.
Să fie cumva Damon doar o altă ipostază a
divinului meu tată? Mereu are nevoie de o carcasă
oarecare pentru a se face vizibil. M-am familiarizat
deja cu insolitele lui apariții: statuie vorbitoare
dintr-un templu egiptean, rază albastră strălucind
deasupra cortului meu, vestindu-mi victoria în
noaptea dinaintea unei bătălii importante sau
luptătorul răsărit de niciunde lângă mine în
mijlocul unei lupte, când eram singur și înconjurat
de mai mulți atacatori. Lancea lui i-a ucis dintrodată pe toți ca un fulger circular. Ca să nu mai
vorbesc despre felul neobișnuit în care am fost
conceput. Mama mea, Olympia, se mândrea cu
apariția zeului Amon în odaia ei de culcare.
Povestea cum se strecurase lângă ea sub pielea
solzoasă a unui șarpe uriaș, privind-o cu două
safire minunate și cum, după ce o cercetase goală
cu limba lui bifurcată în locurile cele mai sensibile
pentru o femeie, se încolăcise în jurul ei. Luând-o
apoi cu totul în puterea lui, se rostogoliseră peste
cuverturile bogate ale patului și pe covoarele moi.
Nu-și mai amintea cât durase acea rostogolire, în
timp ce Filip, soțul ei, îi privea oripilat și înspăimântat, potrivindu-și mereu ochiul într-o gaură de
cheie. Motiv pentru care Amon i-a smuls acel ochi,
lăsându-l chior pentru tot restul vieții.
Tot astfel, nici eu n-aș putea spune când
anume m-am prăvălit pe o parte, scăpând cupa din
mână. Nu știu când am leșinat și nici cât a durat
acea pauză de viață despre care mi-au vorbit
locotenenții mei. Asta pretindeau ei că erau. Eu nu
mi-am amintit numele niciunuia și n-am recunoscut niciun chip. Arătau ca niște oameni grozav de
speriați și profund nefericiți. Unii plângeau. M-au
dus într-un palat imens, plin de odăi cu draperii
aurite și mobile scumpe. Eu întrebam ce caut acolo
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și ei îmi tot repetau că acela fusese palatul lui
Darius, dar, cum eu îl ucisesem, palatul îmi aparținea. Dar cine anume fusese acel Darius nu-mi mai
aminteam.
După plecarea locotenenților, m-au înconjurat o grămadă de medici. Mi-au pipăit pieptul,
subsuorile, mi-au apăsat burta, mi-au deschis gura,
apoi mi-au cercetat dosul și falusul. Ce maniere
dezagreabile! Urăsc medicii pentru aceste
intruziuni grosolane. Sunt cei mai odioși dintre
oameni.
Deși îi blestemam și mă împotriveam, ei mau silit totuși să înghit o grămadă de prafuri și
licori grețoase, asigurându-mă că voi fi mai sănătos
ca oricând. Asta în timp ce eu tânjeam după vinul
și zâmbetul lui Damon. Cum de nu realizau că
doar ele mă puteau vindeca de frigul îngrozitor, de
arsura cumplită din intestinele mele și de
tremurătura membrelor mele?
Abia reușisem să ațipesc când m-au înconjurat niște femei. Plângeau, se văicăreau în jurul
patului. Își rupeau vălurile, se tot plesneau cu
palmele, își smulgeau părul... Ce spectacol penibil!
Și pentru ce?
Am izbutit să întreb cine erau și medicul
veghetor de la căpătâiul meu mi-a șoptit că erau
femeile lui Darius, iar una dintre ele îmi era chiar
soție.
Din nou Darius! De ce îl ucisesem? Îmi dorisem oare femeile lui? Și care dintre ele era soția
mea? N-am reușit să o recunosc, dar nu m-am mai
străduit să întreb. M-am chinuit mult ca să rostesc
doar dorința mea cea mai fierbinte:
„Du-mă la Damon. Vreau să fiu fericit.”
Ochii medicului s-au rostogolit de câteva ori.
Înclin să cred că, fără să-mi dau seama, îi cerusem
asta de mult prea multe ori, aducându-l în pragul
exasperării. S-a aplecat totuși spre mine, șuierându-mi că era preferabil să mor în patul meu, dacă
țineam la prestigiul de care mă bucurasem până
atunci. Și a adăugat pe un ton care mi s-a părut de
un sarcasm suprem:
„Acest Damon te-a adus în pragul morții. Acest
Damon ți-a făcut un rău imens, vârându-ți în
așternut doar fetițe otrăvite. Sau n-ai auzit de
teribilele lui Visha Kanya?”
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Imbecilul! Insinua că Damon mă otrăvise cu bună
știință.
Cuprins de un val uriaș de furie am aruncat
învelitorile jilave, m-am ridicat și i-am izbit capul
de perete, strigându-i că nu mă culcasem cu
nimeni. Cu nimeni! Urlam să piară din ochii mei.
După ce l-am văzut fugind împleticit, m-am întors
spre femeile din jurul patului și, clătinându-mă, leam strigat să plece toate, toate, toate...
M-am târât apoi, tot pe lângă pereți, până la
altare. Prăbușit dinaintea lor, m-am rugat îndelung. Simțindu-mă ceva mai bine, am poruncit
baia și, cufundat în apa caldă, am cerut de mâncare și ceva de băut. Orice! Orice! Atunci s-a apropiat
de mine un bărbat gol, doar cu o eșarfă brodată în
jurul șalelor. Zâmbea larg, de parcă ne-am fi
cunoscut. Mi-a oferit tava cu mâncare și băutură,
privindu-mă tot timpul în ochi. Când l-am întrebat cine este, a ridicat surprins din sprâncene.
„Sunt Bagoas, cel de-al doilea iubit al tău, după Hefaestion. Dar, cum el s-a dus... acum sunt
întâiul și singurul tău iubit.”
Pusese mult prea multă miere în tonul cu care îmi vorbise, ca să nu-mi dau seama că se bucura
de moartea neasemuitului Hefaestion. Și, într-o
străfulgerare, am văzut deodată cupa iubitului meu
și mâna acestui Bagoas picurând sucul de steregoaică peste vin. L-am țintuit dintr-odată pe eunuc
cu ochiul meu întunecat.
„Am întâlnit mulți oameni în viața mea. Oameni maimuță, oameni fără cap, oameni cu șase
picioare și șase brațe, negri și galbeni, pitici sau
uriași... Nu i-am disprețuit. Dar pentru tine, Bagoas,
nu simt decât o mare silă.”
Și, răsucindu-mă spre el, l-am întrebat dacă
vrea să mă ucidă și pe mine tot cu steregoaică, așa
cum procedase cu Hefaestion.
Bagoas s-a dat un pas înapoi.
„Cum asta? Nu l-am ucis eu! De unde până
unde ți-a ve...”
„Nu mai nega! Tu l-ai otrăvit. Sunt sigur de
asta. Acum pot vedea tot ceea ce s-a întâmplat în
trecut. Văd totul. L-ai otrăvit din gelozie, așa-i?”
Furia îmi consumase întreaga energie. Tremuram într-un corset de sudoare rece ca gheața.
Apoi m-am prăbușit. Trei zile am zăcut nemișcat într-o

comă profundă. Când mi-am putut redeschide
ochii, mi-am dat seama că îmi pierdusem vocea.
Nu mai puteam rosti niciun cuvânt.
Eram întins într-un pat imens care se mișca
ușor. Semăna cu un leagăn aurit. În jurul meu nu
mai vedeam pereți, ci doar voaluri clătinate alene
de curenții de aer. Prin fantele dintre ele, puteam
întrezări, pentru o clipă, frunzele unui palmier sau
albastrul cerului. Auzeam un fâșâit permanent.
Erau pașii celor care treceau pe lângă patul meu
într-un șir neîntrerupt de războinici. Treceau
tăcuți și încruntați, cu capetele descoperite. Sute de
luptători purtând armuri din aur sau din argint
sub razele fierbinți ale soarelui de amiază. Vedeam
doar chipuri îndurerate și lacrimi. Unii aveau
părul cărunt sau chiar alb. Aduceau ultimul lor
omagiu pentru un muribund.
Muribund?
Deodată mi-am amintit numele sub care mă
cunoștea o lume întreagă. Eu eram marele Alexandru, divinul conducător și mulți dintre acei oameni
luptaseră alături de mine, îmi ocrotiseră chiar viața
în mai multe rânduri. Mi-am amintit și de uriașa
flotă pregătită să înfrunte mările lumii cucerite de
mine...
Printre ei, l-am recunoscut pe Damon. Avea
aceeași privire de adolescent pe o față de om
bătrân. Pieptenele lui din aur îmi colorase șuvițele
albe de păr. Le reîntinerise. Le revigorase. Doream
să-l chem, doream să-l simt din nou lângă mine.
Niciodată nu-mi ceruse ceva anume pentru el.
Trebuia să-i mulțumesc pentru tot ceea ce făcuse
pentru mine, pentru discreția și modestia lui, dar...
îmi pierdusem vocea.
Eram înconjurat de o mare tăcere. De fapt, era
liniștea luminii. Mă învăluia, trecea, lăsând în
urma ei o cumplită spaimă în mine. Mă inundau
valurile unui profund regret.

ALTER N AN ŢE

51

NICOLAE IUGA
Jonathan Swift și Constantin Noica
despre moarte ca binefacere
1.Înlocdeintroducere,unexercițiumentalcontrafactual:
ce ar fi dacă am fi nemuritori?
Frica de moarte este unul dintre cele mai mari
paradoxuri ale sufletului omenesc. Cu puține excepții,
tuturor oamenilor le este frică de moarte, cu toate că
nimeni nu poate să spună exact ce este moartea și de ce
ar trebui să ne fie frică de ea. Excepțiile pot să se afle în
partea de sus a etalonului uman, un Socrate de
exemplu, care ne spune că de ticăloșie ar trebui să ne
fie teamă mai mult decât de moarte1, căci ticăloșia
ucide sufletul în mod lent, spre deosebire de moarte
care ne ucide doar trupul în mod brusc. Sau, în cealaltă
extremă, mai sunt neînfricați în fața morții sinucigașii,
care se află în căutarea unei fericiri mai mari în
moarte, decât le poate da aici pe pământ nefericirea de
a trăi. Vom încerca să descifrăm această enigmă cu
ajutorul unor texte clasice.
Jonathan Swift (1667-1745) este nu doar un scriitor satiric celebru, ci era și un om foarte învățat; preot,
doctor în teologie și decan Catedralei din Dublin. Era
totodată și posesorul unor uimitoare cunoștințe esoterice2.
Un om care, la fel ca și Gogol sau Freud, vedea necruțător
patologia vieții cotidiene până în profunzimile ei și
până la pericolul contaminării de aici a propriei sale
minți, având o și o imaginație adeseori de-a dreptul
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înspăimântătoare. În Călătorile sale, în partea a III-a
cap. X, Swift narează întâlnirea sa cu câțiva struldbrugi3,
ființe omenești puține la număr, care sunt nemuritoare
în sensul cel mai propriu, fizic, al cuvântului.
Când află de existența unor ființe umane nemuritoare, naratorul se entuziasmează peste măsură. La
cererea însoțitorilor săi, le împărtășește acestora ce fel
de viață ar înțelege el să ducă, dacă soarta i-ar hărăzi să
se nască nemuritor. Eliberat fiind de teama de moarte
– zice naratorul – el și-ar chivernisi bine averea și ar
face economii, încât în vreo două sute de ani s-ar
asigura de o viață fără de griji pentru multă vreme de
aici înainte. Încă din primii ani ai vieții ar studia
temeinic știința și artele, timp de mai multe decenii,
încât i-ar întrece pe toți și ar ajunge cel mai învățat om.
Ar ține un jurnal în care ar însemna toate faptele și
întâmplările din societate, apoi după trecerea timpului
ar putea să scrie în mod nepărtinitor istoria vremurilor
apuse, a unor generații întregi de regi și mari personalități istorice. Ar consemna spre aducere aminte schimbările care ar surveni în obiceiuri, limbă, îmbrăcăminte, alimentație și viața cotidiană. Ar deveni astfel un
tezaur viu de știință și înțelepciune, un sfetnic prețios
pentru conducătorii politici și un adevărat dascăl al
poporului. Nu s-ar mai căsători după vârsta de șasezeci
de ani, ci și-ar petrece timpul ca să formeze și să
îndrume mințile tinerilor mai înzestrați, împărtășindule multe din vasta sa experiență. Și-ar forma un cerc de
prieteni cu care ar lua masa împreună, iar pentru cei
lipsiți ar construi niște locuințe în apropierea moșiei
sale, ca să le dea posibilitatea să petreacă o viață de
studiu, fără să ducă grija zilei de mâine.
Ar avea posibilitatea să urmărească nenumărate
revoluții în țările și împărățiile lumii, să contemple melancolic cum cetăți înfloritoare se transformă în ruine,
cum popoare barbare coptropesc țări civilizate, după
care aceste popoare ele însele se civilizează, cum în
unele locuri apele acoperă uscatul, iar în altele fluviile
seacă și ținutul se transformă în deșert. Având atât de
mult timp la dispoziție, ar avea șansa să rezolve probleme care frământă omenirea de multă vreme, cum ar fi
bunăoară perpetuum mobile sau panaceul universal,
fapte care fără îndoială i-ar aduce o faimă deosebită.
Trăind dincolo de limitele unei vieți omenești obișnuite el, naratorul nemuritor, ar avea posibilitatea să constate, în viitorul îndepărtat, dacă se adeveresc sau nu
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prezicerile oamenilor de știință cu privire la mișcarea
astrelor, la eclipse și la revenirea cometelor. Într-un
cuvânt, naratorul a descris în culori vii avantajele de
netăgăduit ale unei vieți fără de moarte, care ar sta la
baza dorinței noastre arzătoare de a ne feri de moarte
și de a trăi cât mai mult, dacă se poate veșnic.
Și, într-adevăr, noi toți putem vedea că această
dorință este puternică și că este universală, în ciuda
evidenței că este vorba de o dorință nesăbuită și absolut
imposibilă. Observăm că dorința cea mai fierbinte a
semenilor noștri este să trăiască cât mai mult, cu sau –
mai ales – fără rost. Cel care se află cu un picior în groapă
caută să se sprijine din răsputeri pe piciorul rămas încă
afară (cum zice Swfit însuși), cei bătrâni trag nădejdea
să mai trăiască măcar o zi, cei bolnavi sunt de acord cu
orice fel de operații, amputări sau mutilări, numai să
mai trăiască puțină vreme o viață suferindă, vegetativă,
fără sens, lipsită de sănătate și vigoare.
Struldbrugii pe care îi întâlnește naratorul lui Swift
sunt însă cu totul altfel decât cei pe care el și-a imaginat
apriori. În realitate, acești nemuritori sunt niște ființe
nefericite și degenerate. Scriitorul a observat că acești
nemuritori sunt întru toate asemănători cu muritorii
de rând până la vârsta de treizeci de ani dar după aceea,
din cauza conștiinței că sunt nemuritori, ei devin melancolici în jurul vârstei de optzeci de ani, când constată dispariția cunoscuților lor muritori. Pe la vârsta de
optzeci de ani ei au, față de ceilalți bătrâni, și alte
metehne în plus, pricinuite de îngrozitoarea perspectivă de a nu muri niciodată. Nu sunt numai încăpățânați, vanitoși și avari ca orice bătrâni în genere, ci în
plus sunt și incapabili de sentimente de prietenie și
afecțiune. Ei invidiază nu numai viciile tinerilor, care se
mai pot bucura de plăcerile vieții, ci și moartea bătrânilor, care își găsesc odihnă atunci când viața nu le mai
aduce bucurii. Nemuritorii lui Swift nu își mai aduc
aminte mare lucru, în afară de câteva întâmplări vagi
din tinerețe, pentru că nu sunt puși în situația de a-și
exersa memoria, ba chiar sunt mai fericiți atunci când
dau în mintea copiilor și și-o pierd cu desăvârșire.
Dacă un struldbrug se întâmplă să se însoare cu o
femeie din același neam, legea prevede cu înțelepciune
ca la vârsta de optzeci de ani căsătoria să fie desfăcută
obligatoriu, pentru că nu se cade ca un nemuritor, pe
lângă că este condamnat la viață veșnică, să mai fie
nevoit să suporte și o nevastă, de asemenea pentru vecie.

După ce nemuritorii au atins vârsta de optzeci de
ani, legea îi socotește pe bună dreptate ca și morți din
punct de vedere civil, averile lor sunt trecute către
moștenitorii de drept, iar ei urmează să trăiască pe mai
departe dintr-o pensie de nimic, sau sunt întreținuți pe
socoteala statului. Nu mai au voie să cumpere pământuri sau case și nici nu li se mai îngăduie să depună
mărturii în Justiție. De la nouăzeci de ani încolo, ei nu
mai au nici un fel de gusturi ori preferințe, mănâncă tot
ce li se dă, fără să simtă nici poftă nici plăcere. Trăiesc
așa secole întregi, fără ca starea lor să se agraveze, dar
nici să se îmbunătățească. Nu își pot petrece timpul nici
citind, pentru că oricum nu mai țin minte nimic, ba
chiar ajung ca nici să nu mai înțeleagă nimic. Limba
țării fiind un proces firesc în continuă evoluție,
struldbrugii dintr-un secol nu îi mai înțeleg pe cei din
secolele anterioare și ajung astfel să trăiască înstrăinați
și complet izolați.
Antiteza dintre nemuritorii din imaginație și cei
din realitatea imaginată de către același Swift are efectul
unui duș rece, menit să ne trezească la realitate. Viața
noastră este așa cum este, cu frumusețile, cu farmecul și
cu sentimentul deșertăciunii ei, tocmai pentru că este
un perpetuu echilibru dinamic între durere și absența
ei, între dorințe și realitate, între fericire și nefericire,
între proiecte și realizări, între finitudinea vieții și
aspirația noastră către infinit, tot acest echilibru fiind
calat exact pe conștiința morții, pe conștiința faptului că
suntem ființe muritoare. Această conștiință ne dă
tonusul vieții noastre sufletești, ne mobilizează și ne dă
o anumită febrilitate a activității, a faptelor și a creației,
ne menține vii, durata vieții ne este marcată prin datini
și rituri, prin acestea aproximăm involuntar cât mai
avem în mod normal de trăit și ce mai avem tot în mod
normal de făcut. Dacă nu am avea în permanență
explicit sau tacit conștiința morții, sau dacă am crede
efectiv că suntem oricum nemuritori, atunci s-ar produce un o delăsare totală și o degradare inimaginabilă a
ființei umane. În antiteza: conștiință a morții / aspirația
noastră către infinit, dacă am suprima primul termen și
ne-am comporta ca și cum am fi veșnici, atunci
echilibrul vieții s-ar deregla profund și este de admis că
nu am mai fi motivați să mai facem nimic. Așadar,
conștiința morții este un impuls creator și moartea ca
atare o adevărată binefacere.
În ale sale Șase maladii ale spiritului contemporan,
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Constantin Noica arată cu claritate, în terminologia sa
proprie, că o ființă care și-ar depăși măsura duratei sale
de viață nu ar fi o ființă a pli-nătății ontologice, ci mai
degrabă „o ființă falsă. Existența amoebei întrece în
durată toate celelalte existențe pământești”4, dar este o
ființă falsă cu care noi cel mult am tinde să compensăm
un vid de ființă. La fel – mai spune Constantin Noica –
„în basmul românesc Tinerețe fără bătrânețe ni se arată admirabil cât de searbădă este o viață de om proiectată pe ecranul eternității”5. Este o idee necugetată să
ceri prelungirea vieții peste măsură. La fel ca și în cartea
lui Swift, ar fi vorba de o viață grevată de anemie spirituală cronică. Veșnicia nu este o condiție suficientă spre
a conferi ființei plinătate, ci dimpotrivă această însușire
definitorie este dată tocmai de felul de a fi trecător al
omului, iar prelungirea la nesfârșit a vieții ne relevă
tocmai carențele ființei în om.
Tot aici, în acest context, trebuie enunțată cu un
plus de luciditate și problema sensului medicinei, ca
știință teoretică și practică terapeutică. Pentru că medicina este preocupată doar de prelungirea vieții biologice în timp, ca și cum viața biologică a omului ar fi o
valoare în sine, fără să își pună problema dacă nu există
cumva oameni care nu mai au pentru ce să trăiască,
sau nu mai pot să trăiască, sau – la limită – nu mai merită acest lucru.

2. Filosoful Constantin Noica repovestind un basm românesc
Comentând basmul românesc Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, filosoful Constantin Noica
începe prin a observa că aici se află „o riguroasă afirmare ontologică a ființei adevărate, nu a celei instituite
într-o vană zonă de veșnicie”6, un basm despre care
Lazăr Șăineanu afirmă că nu își are echivalent nicăieri
în literatura folclorică europeană7, un basm care contrazice genul, deoarece nu se încheie în chip fericit, ca
toate basmele, cu un ceva ce am numit astăzi happy
end. Ci acesta arată – după Noica – plinătatea, măsura
și adevărul a ceea ce se poate numi ființa.
Împăratul și împărăteasa din basm sunt tineri și
frumoși (ne spune basmul) și mai vor să aibă o „bună
devenire întru devenire” (zice filosoful)8, adică să aibă
copii, să-și prelungească viața prin copii, singurul sens
al vieții fiind viața însăși. „În definitiv, dacă nu știi
devenirea întru ființă, dacă nu ești în măsură să ridici
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lucrurile și viața ta la acea împlinire a ființei, care ți-ar
da un fel de veșnic reînnoită tinerețe (...), atunci îți
rămâne lotul omenesc comun, fie că ești împărat ori
supus de rând, de-a deveni ca om întru o mai departe
devenire” continuă Noica9, adică devenire întru
devenire.
Împăratul și împărăteasa se duc să se caute la vraci și caută în stele, apelează adică la forțele omenești și
la cele cosmice, să vadă dacă vor avea copii. Până la
urmă, împăratul merge la un bătrân într-un sat din
apropiere, care îi proorocește că dorința ce o are o să-i
aducă întristare, pentru că feciorul pe care o să-l aibă o
să fie Făt-frumos, iar părinții nu o să aibă parte de el
(zice basmul). Dar de ce aceasta? „Pentru că, în clipa
când devenirea întru devenire nu-și desfășoară de la
sine lanțul ei, adică din clipa în care pruncul este adus
pe lume dincolo de fire, acesta va aparține altei rânduieli decât cea care nu l-a putut zămisli și va reprezenta
astfel excepția, nu legea, respectiv curgerea oarba a
vieții” (răspunde filosoful)10.
Într-adevăr, împărăteasa rămâne grea, dar la sorocul nașterii, copilul nu vrea să se nască, ci plânge fără
oprire încă în pântecele matern fiind. Împăratul încearcă să-l înduplece să tacă și să se nască, făgăduindu-i ba
stăpânirea unei împărății, ba o frumoasă fată de împărat de soție, dar degeaba. Până când împăratul aruncă
„o vorbă nesăbuită” (Constantin Noica), promițându-i
pruncului nici mai mult nici mai puțin decât „tinerețe
fără bătrânețe și viață fără de moarte”. Atunci, brusc,
pruncul tăcu și se născu.
Născut fiind sub semnul a un ceva deosebit, tânărul fiu de împărat are și el o evoluție deosebită, accelerată am spune, cum se întâmplă în general în basme,
crește mai repede decât alții, învață mai repede și mai
mult decât alții etc. Mai cu seamă sporea în înțelepciune, încât locuitorii acelei împărății se făleau că o să
aibă un împărat înțelept, precum biblicul Solomon, fără
să ia în seamă (comentează Noica) faptul că același
înțelept era și autorul Ecclesiastului, cel care ajunge la
concluzia zădărniciei tuturor lucrurilor din lumea
aceasta.
Pe măsură ce se maturizează, feciorul de împărat
devine tot mai trist și dus pe gânduri, până când într-o
zi îi cere tatălui său să-i dea ceea ce i-a promis la naștere, adică tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Auzind aceasta, tatăl lui „s-a întristat foarte” (ne spu-

ALTER N AN ŢE

ne basmul mai departe). Dar nu s-a întristat pentru că
și-a amăgit fiul cu o minciună, pentru a-l aduce la viață, și nici pentru faptul că i-a promis ceva ce nu poate
să-i dea, ceva ce nu există și nici nu se poate realiza. Ci
s-a întristat pentru că a presimțit că făgăduința lui necugetată îi va stârni fiului său un dor așa de puternic,
încât îl va scoate de pe făgașul vieții obișnuite. El chiar
îi spune tatălui său că va cutreiera toată lumea, până
când va găsi făgăduința pentru care s-a născut. Nu era
nicidecum mulțumit să-i urmeze la tron tatălui său, să
aibă adică și el o domnie pământească trecătoare. Nu îl
poate îndupleca nimeni să nu plece să caute tinerețea
fără bătrânețe și viața fără de moarte.
Aceasta, tinerețea fără bătrânețe și viața fără de
moarte, este prezentată în basm la singular, ca și cum
ar fi o singură persoană, care de fapt chiar trăiește întrun palat, ca o persoană oarecare. După felurite probe
inițiatice, lupte și încercări cu toate ale firii, cu Gheonoaia, cu Scorpia și cu toate fiarele pământului, Făt
Frumos ajunge la palatul unde Stăpâna lumii de dincolo i se prezintă sub chipul unei „zâne drăgălașe și
frumoase nevoie mare”. Acolo se afla ceea ce el căuta,
tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Cele trei
fete din palat îl rugară pe Făt Frumos să rămână cu ele,
căci – ziceau – „li s-a urât să fie tot singure” (se arată în
basm). Constantin Noica spune că fetelor „li s-a urât”
pentru că acolo, în lumea fără de moarte, adică în
veșnicie, ”acolo om nu era, grai nu era”, fapte nu erau
(basmul), cu alte cuvinte determinații nu erau, sau pur
și simplu erau, dar erau veșnic aceleași (Noica). Și era
un plictis cumplit în acea viață fără de moarte, un
plictis care ținea de o veșnicie și care urma să dureze de
aici înainte tot o veșnicie. Făt Frumos, ca unul care încă
nu încercase în experiență proprie acel plictis, a acceptat cu bucurie să rămână acolo, pentru că tocmai asta
căutase, tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte.
Mai întâi lui Făt Frumos și celor trei zâne le-a
plăcut, atâta timp cât el a avut ce povesti noutăți, chiar
dacă în față aveau așternută viața veșnică. Făt Frumos
și-a spus istoria lui și a întâmplărilor prin care a trecut
și a povestit, ca în 1001 de nopți sau ca în Decameron,
cele ce a pătimit până a ajuns aici. Întâlnirea unui om
nou cu un alt om nou este „o adevărată desfătare” (mai
spune Noica11), dar numai până la un punct. Pentru că
oamenii în general pot fi extrem de interesanți, dar
numai pentru extrem de puțină vreme. Apoi Făt Frumos

se însoară cu sora cea mai mică, aceea care a fost prima
cu care s-a întâlnit la intrarea lui pe acest tărâm. Cele
trei zâne l-au familiarizat cu împrejurimile și cu marginile acestei împărății, spunându-i că poate să umble
peste tot, dar i-au arătat o vale, numită Valea Plângerii,
unde l-au sfătuit insistent să nu meargă, „căcă nu va fi
bine de el”. Așa a trăit el acolo un timp îndelungat,
imposibil de precizat ca durată, o „vreme uitată” cum
spune basmul, înconjurat cu bunătate și dragoste.
Într-o zi însă o blestemată întâmplare l-a dus exact
acolo, în Valea Plângerii. Întâmplarea nu curiozitatea,
pentru că în viața veșnică curiozitatea nu își mai are
rostul. Făt Frumos era la vânătoare și și-a urmărit vânatul până când, fără să își dea seama, a ajuns în Valea
Plângerii. Așa se face că, la întoarcere spre casă, Făt
Frumos începu să-și amintească treptat câte ceva din
împărăția părinților săi muritori, de lumea trecătoare
pe care a lăsat-o în urma lui, de lumea de dincoace de
tărâmul tinereții fără bătrânețe și viață fără de moarte.
L-a apucat imediat un dor puternic de tatăl său și de
mama sa. Soția a simțit acest lucru și i-a zis: „Ai trecut
nefericitule prin Valea Plângerii!”. Făt Frumos a recunoscut, și apoi a zis: „Mă topesc pe picioare de dorul
părinților mei, dar nici de voi nu mă îndur să vă
părăsesc. Mă voi duce dară să-mi mai văz încă o dată
părinții și apoi mă voi întoarce ca să nu mai plec
niciodată”12. Nu ne părăsi – îi spun soția și cumnatele
–, părinții tăi oricum nu mai trăiesc de sute de ani, iar
tu nu te vei mai putea întoarce. În zadar.
Și Făt Frumos porni către împărăția părinților săi,
făcând calea întoarsă de la viața cea fără de moarte la
lumea muritoare, la fel cum Hyperion al lui Eminescu,
mergând la Tatăl, parcurge drumul invers al Genezei.
Dar, ca o presimțire, pe drumul de întoarcere nu mai
vede fiarele cu care s-a confruntat, nu o mai întâlnește
pe Gheonoaia și nici pe Scorpia cu care s-a luptat. Prin
locurile acestora vede orașe și câmpii. Întrebând oamenii întâlniți în cale despre Scorpie și Gheonoaie, află de
la ei că bunii și străbunii lor au povestit basme despre
asemenea făpturi, dar că toate acestea nu pot fi altceva
decât scorneli și fleacuri. Locuitorii acestor ținuturi
râdeau de Făt Frumos, ca de unul care aiurează, atunci
când le povestea despre ceea ce știa el din trecut. Barba
și părul îi albise, fără ca el să bage de seamă. A ajuns în
sfârșit în împărăția tatălui său – și cea a găsit aici? Erau
alți oameni, alte orașe și cele vechi nu mai puteau fi re-
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cunoscute. Palatele tatălui său erau dărâmate și ruinele
umplute de buruieni. Și-a adus aminte cât erau de
mărețe și luminate aceste palate demult, atunci când
și-a petrecut el copilăria aici. Atât i-a mai rămas,
memoria. Acolo, în pivnițele de sub ruine, într-o ladă
de sub tronul împărătesc învechit al tatălui său, Făt
Frumos își găsi moartea, moartea sa, care se uscase și
se făcuse cârlig de așteptare în lada în care fusese
închisă. Îl aștepta chiar pe el, pe Făt Frumos nu pe
altcineva, îi spune acest lucru cu un aer de familiaritate, ca unuia care a venit să-și caute părinții, iar
această moarte, care a fost și a părinților lui, va fi
negreșit și a lui: „Bine ai venit, îi spuse Moartea, că de
mai întârziai și eu mă prăpădeam!” (zice basmul).
Găsindu-și moartea, Făt Frumos „și-a regăsit de fapt
lumea sa firească, măsura sa, limita, săvârșirea” (Noica). Nu este moartea în general, o moarte înfricoșătoare, spectrală, înfățișată ca un schelet înarmat cu o
coasă, care și cum ar fi venit să reteze tot ce este viață
pe pământ. Ci este o moarte fără un chip anume, dar
este una individuală și a individului, apropiată de insul
muritor, este ca o cunoștință veche, care îl ceartă pe cel
care s-a fost sustras o vreme de sub suveranitatea ei
absolută.
De altfel, în concepția ontologică a lui Constantin Noica în general, moartea este „o situație de capăt.
Fiecare lucru sfârșește după măsura sa lăuntrică sau
uneori sub împrejurări întâmplătoare. Dar moartea nu
este ceva comun în sensul de universal. Pentru că se
întâmplă fiecăruia, precum și tuturor doar exterior,
prin însumarea cazurilor. Interior, moartea nu exprimă o situație universală, ci doar încetarea integrării
într-o situație universală, cum ar fi viața, natura, ființa”13.
Tocmai pentru că nu este un universal, moartea a putut fi personificată, deși personificarea ei ca un schelet
prevăzut cu o coasă ar putea fi ceva forțat. Ființele nu
mor mai multe laolaltă, decât prin întâmplare14. Mai
potrivit ar fi fost ca moartea să fie reprezentată ca o
mână înarmată cu o sabie, o lance, o săgeată – așa ar fi
fost mai clară ideea de sfârșit individual.
În termenii filosofiei lui Constantin Noica, viețuirea umană obișnuită este o devenire întru devenire, o
devenire fără sens, o rotire oarbă, nu o rostire întru
altceva. Făt Frumos ar fi putut și el să urmeze la conducerea împărăției tatălui său, să domnească peste
poporul său, să se însoare, să facă copii, care la rândul
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lor să-i moștenească împărăția și, desigur, să moară și
el atunci când îi va fi sosit vremea. Goala devenire
întru devenire15. Sau Făt Frumos ar fi putut să realizeze
ceva deosebit în zona ființei secunde, în sfera spiritului
obiectiv, și atunci și-ar fi obținut rostuirea în loc de
rotire, și-ar fi obținut devenirea întru ființă. Dar el nu
s-a mulțumit cu această măsură umană, ci a vrut să
facă saltul peste ea, în sfera ființei pure, a tinereții fără
bătrânețe și a vieții fără de moarte. În tărâmul unde
„Timpul mort ș’întinde trupul și devine vecinicie”, cum
spune poetul. A vrut Ființa absolută, imobilă, parmenidiană, lipsită de determinații și închisă în sine, știut
fiind că Ființa lui Parmenide nu are gură și nici mâini,
desăvârșită fiind, după cum nici Monada lui Leibnitz
nu are uși și ferestre. Făt Frumos a avut șansa veșniciei,
a nemuririi, dar l-au scos de acolo pătrunderea accidentală în Valea Plângerii, amintirea și dorul puternic
de părinți, de devenirea întru devenire. A venit în lumea de dincoace, în care a și murit în scurtă vreme, dar
să nu uităm că moartea l-a așteptat răbdătoare și l-a
mântuit, l-a salvat din urâtul fără de margini al „vremii
uitate”, a lumii din viața fără de moarte.

3. Ce putem ști despre moarte?
Întrebarea: „Ce știm despre moarte”? ar trebui reformulată – cred – astfel: „Oare putem ști cu adevărat
ceva despre moarte”? Și foarte probabil răspunsul va
trebui să fie negativ. Pentru că despre moarte nu putem
ști propriu-zis nimic. De exemplu putem accepta,
împreună cu Max Scheler16, că moartea este sacrificiul
pe care individul trebuie să-l sufere pentru perpetuarea speciei, dar cu toate acestea moartea nu este o
experiență în sensul propriu al termenului17. Moartea
este ceva ce niciodată nu experimentăm noi, ci întotdeauna i se întâmplă altcuiva. Asistăm muți și neputincioși la ea, ca la un ceva de neînțeles. Spectacolul vieților și al morților individuale, succesive și accidentale ni
se înfățișează, potrivit unei grandioase metafore a lui
Pierre Teilhard de Chardin18, ca acela al unor rachete,
care urcă urmând săgeata timpului și nu se etalează
decât pentru a se stinge, care urcă până la epuizare
într-un curent general coborâtor.
Iar atunci când moartea ni se întâmplă nouă, în
sfârșit, iarăși nu este o experiență, din cel puțin două
motive. Întâi, pentru că ni se întâmplă o singură dată,
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(continuare la pagina 67)

Ecourile încă-s vii!
Te rog, Isuse, când revii
Chiar dacă nu mai este harul
Să ai cu tine doar ştergarul!

CONFESIUNE
Mi-ai văzut sufletul, Doamne, mi-ai văzut?
Are urme adânci, încă pline de lut,
Se tot chinuie să prindă puţină culoare
Să miroase şi el, de azi, mai a floare.

DINU VIRGIL
SFÂNTA CINĂ

Se zbate încet sau urlă a fiară,
S-a bătucit şi-nvăţat-a să doară,
Se leagănă înapoi, dar se vrea înainte
E mai mult rău decât cuminte.

Trecut-au ani şi ani de când
Din cer a coborât un gând:
Salvarea celui păcătos
Nu poate fi decât Hristos

E atât de sălbatic, aşa de rebel,
Nici nu mai ştie ce vrea pentru el,
Pune-Ţi, Divine, o mână plăpândă
Ca să nu poată să se mai vândă.

S-a dezbrăcat de fiu divin
Şi a strigat: „sunt gata, vin!”
Dar nimeni nu L-a ascultat
În om e sufletul pătat

Lumea mă cere să mă distrugă,
Dă-mi, Doamne, puterea şi vrerea de fugă,
Pune un fir de iubire-ntre noi
Să poată să fie viţei altoi

Când a mâncat cu vameşi hoţi
Dispreţ era în ochi la toţi,
Doar El stătea cu păcătoşi,
Cu cei proscrişi şi cu leproşi

Fă mustul ce-L vrei, la Sfânta cină
Să am şi eu partea mea de lumină,
Masa e pusă, locaşul meu gata,
Vreau părtăşie de viaţă cu Tata.

Puterea Lui sta în Cuvânt,
Şi-n părtăşie cu Duh Sfânt,
Zi după zi El s-a jertfit,
Să ducă lupta la sfârşit.
Apoi, la cea din urmă cină,
Cu faţa toată de lumină,
S-a aplecat, umil, să-nveţe
Spălarea plină de poveţe
„Când eu voi fi în slavă, sus,
Şi voi să faceţi cum v-am spus
Ca să aveţi în cer iertare
S-o daţi mereu, la fiecare”
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ELA IAKAB

Pelerinaj
am străbătut până la tine
bezna cu vedenii

Oniromantul

păzitori scrijelau frenetic
semne
în aripile mele

Era deghizat în rege nebun
oniromantul cu trup arămiu
împletea din florile pustiei coroane
şi le dăruia necunoscuţilor
trecătorii râdeau sălbatic în timp ce-l izgoneau
cu gesturi ale mâinii
nimeni nu se gândea că e însetat şi singur
că poate a căutat timp de trei anotimpuri
minunile vii
că poate el însuşi le seamănă şi le creşte după
un rit ancestral
l-am adus între stâncile mele
i-am oferit apă din potirul meu
şi hrană din hrana mea

la cea de-a șaptea poartă
ți-am lăsat ofrandă
semințe de lumină
ascunse cândva
în rana pribeagului Iacob

Cele şapte pietroglife

cu mâini din altă lume mi-a aşezat pe frunte
coroana lui
care deschide puntea visului până departe
departe
sub ceruri îngheţate
de unde braţele noastre invizibile
se întorc mereu însângerate
purtând înlăuntrul lor neliniştea
aurorei boreale

Melancolia înţeleptului
Înlăuntrul meu bate
cum fluxul incandescent al Zeului
în inima templului ridicat de pământeni
melancolia înţeleptului orb
care a desenat în carnea tălpilor mele
cu spini de piatră
hieroglifa ciudată
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semne rostitoare
și răni de cuțit
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nedesluşite mi-au fost cele şapte pietroglife
până când au venit nomazii italici
cu ritul şi cu dansul lor nocturn
şi am văzut cum creşteau din semnele sferice
sunete de o densitate astrală
venezienii sunt descendenţii
legendarului cuplu izgonit în afara lumii
adolescenţii erau prea frumoşi pentru doi
pământeni
şi luminile răsfrânte mereu asupra lor din
îndepărtata Corona Borealis
aduceau oamenilor nebunie şi moarte
în fuga lor inexorabilă
au trecut praguri şi porţi
praguri şi porţi
până când au dobândit trupuri plămădite din ape
ei sunt şi astăzi nomazi ai adâncurilor
păzitori ai turnului de sare sacră

DAN ANGHELESCU
“Convorbiri”...cu Basarab Nicolescu
Pentru orice român, chiar şi pentru aceia în a
căror preocupare literatura, dintr-o nefericită sincopă a vremurilor, nu mai reprezintă decât un fenomen de interes secundar, revista Convorbiri Literare
este legată indestructibil de cel puţin trei dintre numele identitar-emblematice ale spiritualităţii româneşti: Eminescu, Creangă, Caragiale.
Realităţile din ultimele timpuri se pare că neau împins în tot mai cronicizate degringolade.
Şi totuşi, paradoxal, într-un asemenea prezent,
Convorbirile Literare îşi reconfirmă, din varii
puncte de vedere, o tinereţe şi o clarviziune a
orientărilor ce reamintesc începuturile din urmă cu
un veac şi jumătate, când s-a produs eclatanta lor
apariţie. Ca şi atunci, azi se face simţită vocaţia
acestei publicaţii de formator şi modelator spiritual.
Ceea ce, dintr-o anume perspectivă, sugerează o
situare în proximităţile conceptului german cunoscut sub numele de Bildung. (Încă din mistica lui
Meister Eckhart verbul bilden căpătase un sens
special, acela de formare, exprimat în imaginea
olarului care dă formă unui vas din lutul amorf.
Imaginea respectivă fusese apoi transferată asupra
creaţiei spirituale, considerându-se că sufletul uman
este un receptacol al harului divin. De unde, în subsidiar, s-a produs o nouă conecţie cu încă un cuvânt
care, evident, iradiază: überbilden. Îl regăsim tot la
Meister Eckhart şi el înseamnă a se transfigura).

Reamintim toate acestea pentru că, se ştie,
Convorbirile au fost acelea care au declanşat o amplă
transfigurare spirituală a tuturor generaţiilor de
intelectuali ce s-au succedat începând de atunci în
cultura românească. Aşa se face că, şi în actualitate,
fiecare nouă apariţie echivalează cu o reinstituire de
valori şi temeiuri ce survin dintr-o tradiţie constituită şi impresionantă. Din continuitatea lor rezultă
acea eminenţă a înaltelor puteri care acordă o incontestabilă legitimitate. Înţelegem astfel şi gestul lui
Nicolae Titulescu atunci când, la masa tratativelor
de la Versailles, venise cu întreaga colecţie a Convorbirilor Literare ca suport şi argumentum ad verecundiam pentru pledoariile lui în favoarea României.
Din perspectiva celor amintite se cuvine să
aducem în discuţie orientarea singulară a acestei
publicaţii sub raport cu o anume stare de severă
disonanţă, vizibilă ca formă de manifestare în
prezentul nostru post-decembrist. Ea s-a concretizat
în tendinţa obstinată de ignorare cvasi totală a literaturii şi revuisticii exilului românesc. Nejustificata
marginalizare şi tăcerea aşternute asupra acestora
lasă în urmă impresia unei, deloc inocente, prelungiri a interdicţiilor din perioadele în care politicile culturale erau instrumentate de aparatnicii lui
Leonte Răutu.
Consideraţiile dezamăgite ale profesorului Mircea Anghelescu subliniau cu limpezime neverosimilul unor asemena situaţii: „… încercări de abordare,
scria profesorul, mai mult sau mai puţin globală – şi

implicit teoretică – a exilului nostru literar şi a perspectivei unice asupra literaturii din a doua jumătate
a secolului trecut au lipsit /…/ aproape cu desăvârşire, din critica românească a ultimilor ani /…/
Este unul dintre principalele reproşuri care se pot face
intelectualilor români /…/ când însăşi ideea de
bibliotecă şi de publicare a valorilor culturale
naţionale n-a ajuns să constituie o prioritate pentru
cei care decid, şi nici măcar pentru cei care decid în
domeniul respectiv.” (Mircea Anghelescu, Literatură
şi biografie, Universal Dalsi, 2005, pp. 108-109. )

Tragica experienţă politică şi literară a exilului, excluderea valorilor lui din toate strategiile
cultural-educaţionale ce le-ar fi putut readuce în
vizibilitatea publicului actual vorbeşte limpede
despre o tentativă latentă de memoricid.
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Desigur, au existat şi destule reacţii ale unor
cercetători (Nicolae Florescu, Florin Manolescu, Cornel
Ungureanu, Mihaela Albu, Gabriel Stanescu, Gheorghe Glodeanu, Georgeta Orian) care au dezavuat şi
au încercat să atenueze aberanta excludere, prin
uitare, a istoriei recente a României, fractură gravă
ce afecta însăşi esenţa, ca Instituţie, a istoriei noastre
literare.
Abia pe fondul unei asemenea stări de lucruri
s-a detaşat cu limpezime poziţia singulară a Convorbirilor, reconfirmând nu numai vocaţia de modelator spiritual, ci şi o propensiune, specială, către un
iluminism care îi este propriu încă de la începuturi.
Desigur, vorbind aici despre iluminism, îl înţelegem
în conotaţiile lui de concept meta-istoric, deci repetabil, deci circumscris unui deziderat al „auto-determinării raţionale a omului” care, în fundamentările
sale antropologice, a mai fost, se poate spune,
„identificat retrospectiv şi în sofistica greacă (şi chiar)
în stindardul luptei pentru emancipare a mişcărilor
studenţeşti din anii 60-70.”(v. Reinhart Koselleck,
Conceptele şi istoriile lor, ed.ART, 2009, p.99.)
După exilul de un sfert de veac, în urmă cu
aproape un deceniu, în paginile Convorbirilor îşi
făcea reintrarea în publicistica de acasă unul dintre
marii seniori ai gândirii şi scrisului românesc,
Basarab Nicolescu.
Fizician, literat şi filosof, personalitate cu o
carieră europeană de excepţie (Profesor la Universitatea Paris VI, Pierre et Marie Curie, teoretician la

cunoaştere a „... ceea ce există între discipline, ceea ce
traversează disciplinele, dar şi ceea ce este dincolo de
orice disciplină” (v. Petrişor Militaru, Luiza Mitu,

Basarab Nicolescu sub semnul septenarului, Aius,
2012, p. 36.)
Fizicianul care elaborase o metodologie de
informare spirituală, întemeiată pe certitudinea existenţei unor niveluri diferite de realitate (sintagma
respectivă exprimând conceptul cheie al Transdisciplinarităţii), în 1986 redacta documentul de lucru al
Conferinţei UNESCO de la Veneţia (Declaraţia de la
Veneţia) pe tema Ştiinţa şi frontierele cunoaşterii. În
anul imediat următor devenea fondator şi preşedinte al Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii
Transdisciplinare de la Paris.
Ceea ce frapează în scrierile lui Basarab Nicolescu (începând încă de la cunoscutul eseu despre
Ion Barbu, Cosmologia jocului secund, publicat în
1968) este acel straniu Ceva care survine din imponderabilul situării sale în plurivocitatea proximităţii
cu metafizica.
Autorul Teoremelor poetice aducea în paginile
Convorbirilor nu numai un sunet aparte, ci şi o tematică, în momentele acelea, inexistentă pentru marea majoritate a publicaţiilor româneşti: exilul literar. Reintrat în publicistica de acasă (conştient că
istoria literaturii române nu va fi nici adevărată şi
nici nu-şi va dobândi altitudinea morală şi ştiinţifică
atâta timp cât exilul, partea ei încă neluminată, nu
avea să reintre în circuitul curent al valorilor naţioCentre National de la Recherche Scientifique, Doctor nale) publica la Convorbiri un articol despre ÎntregiHonoris Causa al mai multor universităţi de mare rea culturii române. Era un gând care-l însoţise meprestigiu, membru de onoare al Academiei Româ- reu după cum mărturisea: "Din primul an al sosirii la
ne), Basarab Nicolescu îmbrăţişase deopotrivă uni- Paris, în 1968, printr-un ciudat instinct al memoriei,
versul particolelor elementare, cât şi imponderabi- am început să colecţionez tot ceea ce găseam în
lele teritorii ale ştiinţelor spiritului (Geisteswissen- legătură cu exilul românesc şi păstram urme ale eveschaften). El aducea în meditaţiile sale un orizont de nimentelor la care participam eu însumi. Am contiregândire a lumii şi a fenomenului atât de vast şi nuat timp de peste 45 de ani să constitui colecţia
controversat al cunoaşterii. Cel care în 1973, prin mea.” Astfel, în paginile Convorbirilor, literatura exicercetările sale teoretice descoperea Odderonul, ofe- lului îşi afla una din cele mai avizate şi autentice
rind un nou câmp de cercetare în fizica particolelor voci. Iată câteva titluri semnificative: Despre Dumelementare, lansa, la scurtă vreme şi un tulburător nezeu, Raporturile lui Eugen Ionescu cu Dumnezeu,
manifest al transdisciplinarităţii. Termenul acesta, Rolul terţului ascuns în conversiunea tehnoştiinţei,
utilizat de Basarab Nicolescu în volumul Nous, la Horia Stamatu şi Imperiul liniştii. Basarab Nicolescu
particle et le monde, medaliat de Academia Fran- îi readucea în memoria naţiei pe Horia Stamatu, pe
ceză, denumea o ştiinţă a cunoaşterii nefragmentate, Stéphane Lupasco, pe Vintilă Horia ori pe L.M.Arcade
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cu celebrul său Cenaclu de la Neuilly.
Pentru Basarab Nicolescu, exilul, aşa cum l-a
ilustrat în Convorbiri, dar nu numai, este un fenomen a cărui esenţă poate fi exprimată prin armonia
a două realităţi lăuntrice a căror complementaritate
rămâne totală: Credinţă şi cunoaştere. El are o
modalitate cu totul specială de a privi, de a da relief
şi pregnanţă spiritualităţii exilului. Se face remarcat
un simţ aparte de a-şi apropia cititorii mereu călăuzindu-i către indicibilul ascuns în natura tuturor
lucrurilor. E o fenomenologie în care se simte prezenţa lupascianului terţ inclus, dar şi mistica tumultuos cuprinzătoare de fiinţă a lui Vintilă Horia.
Abordările sale devin subtile încărcături şi iradiaţii
multiple de sens. Nu e de mirare că după lectura
uneia dintre tulburătorele sale cărţi (La science, le
sens et l’évolution. Essais sur Jakob Boehme), premiată
în USA, mereu scepticul Emil Cioran îi adresa, întro epistolă din decembrie 1988, un elogiu, rarisim în
obişnuinţele sale, scriindu-i: „...si j’etais moins âgé
auraient pu ébranlér mon scepticisme congénital”.

Când, cu mai mult de un deceniu în urmă,
complexul fenomen al exilului românesc (şi, evident, nu numai cel literar) îşi afla exprimarea în
Convorbirile Literare sub semnătura lui Basarab
Nicolescu, acele veritabile exerciţii de admiraţie
imprimau o notă distinctă asupra întregii configuraţii a revistei. Necesarele (dar, la momentul acela,
evident neagreatele) strategii recuperatorii pe care
le adopta, lăsau să se întrezărească o discretă alură
de avangardism sui generis. Era limpede, în orientarea revistei domina înţelegerea că discursul scris,
vorbit, memorat şi rememorat în esenţele lui reprezintă coloana vertebrală a unei culturi. O cultură ce
nu se reduce la cantitate, la un bagaj, la un stoc de
informaţii, pentru simplu fapt că ea presupune, în
special, o calitate a unei anumite sensibilităţi identitare. Pe asemenea coordonate se făcea simţită
persistenţa acelui sentiment de pietate a literaţilor
despre care, la începutul veacului XX, vorbise unul
dintre străluciţii directori ai Convorbirilor, Simion
Mehedinţi. În post-decembrismul nostru însă, tot
mai acuta inapetenţă faţă de memorie prolifera în
tot mai extinse planuri şi forme de manifestare. Şi
fenomenul se insinua ca un fel de spirit al veacului
XXI, din moment ce istoricul Tony Judt afirma că

devenise tot mai vizibilă perversa insistenţă „… a

contemporanilor de a nu înţelege contextul dilemelor din prezent, /… / de a încerca din răsputeri mai
degrabă să uite decât să-şi amintească.” (Tony Judt,
Epoca postbelică. O istorie a Europei de după 1945,

p.12.)

Convorbirile însă se situau pe o poziţie total

opusă unor asemenea derapaje. Aşa se face că, în
numărul 12 din decembrie 2007, profesorul
Alexandru Zub scria despre Memorie şi istorie
recentă. Se vorbea despre confuzia valorilor, despre
complicităţile intelighenţiei, responsabilă, până la
un punct de marea derivă spirituală a lumii.
Paginile respective căpătau o densitate specifică şi

prin prezenţa a încă uneia dintre, la fel de
autenticele şi autorizatele, voci ale exilului: Nicolae
Stroescu Stînişoară. Până la momentul trecerii sale
în nefiinţă, fostul director al Europei Libere avea să
fie un colaborator constant şi deosebit de valoros
al Convorbirilor. Între numeroasele materiale
apărute sub semnătura lui merită reamintit acel
amplu interviu cu Vintilă Horia, interviu care,
iniţial, fusese difuzat la Radio Europa Liberă. Dar
şi articolul intitulat Eclipsă de Dumnezeu.
Pe asemenea coordonate, prezentul Convorbirilor Literare se iluminează sub o aureolă de
clasicitate a unei instituţii care, împotriva curentului post-decembrist, a continuat să cultive memoria şi acel imponderabil spiritual al dăinuirilor
României profunde.
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în cutremurare
vitrinele își țin pumnii lor de zob de
sticlă ștrengărește în buzunare
mi-e frig nu mi-e milă
uite cum gonește întunericul cu
guri de harmăsar zornăitoare herghelie
pe stradele pustie de mall
spre altă zare
spre alte de aur haznale

JULIEN CARAGEA

toamnă mornă

scurtă poveste pentru lăsarea serii

picături de apă prinse
de goliciunea salciei
cristalin cer răsturnat
în una oameni mulți ca la
colectivizare sau în
optzeci nouă
aplecați să scoată mortul din
lentila de ochelari
să sleiască
fântâna învelită de pe colina
orașului calafat
cristalin cer răsturnat
în alta barbaru-n hamacul
amurgului
cristalin cer răsturnat

și albinele care ni se-ncurcau zădărâte
în păr
de le smulgeam cu epice
fire confort și noapte
zumzăitor
și câinele-lup care ne-ndepărta
cu un gest aproape uman
temător uimit
de prăsilă de cușcă-i
grijuliu de trup
ca o plăsea de
lama unui cuțit

sunt prinse în mine
picăturile de
rămurele mângâioase

încât cu ploaia ce doborâse
soarele din plopi
și-l topise în băltoace
mierii zumzăitor
presimțeam că deși lângă
cimitir vom cina
direct în gropi

tu du-mă la ochi ca pe niște
degete rășchirate
să nu ți se vadă plânsul
(sau poate ca pe un decor
de trențe sfâșiate
din tadeusz kantor)

ultima thule
ninsoarea e un puști zdrențos și gol
ce agale cu deștul mare de la picior
după mă-sa iscodește în nomol
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DAN CHIRIAC - KYRE
PISICA
Pisica avea un aer leneş, părea plictisită. Nici
măcar nu mai dădea din urechi.
- Nu ştiu ce are pisica, zise doamna.
- Dar, dragă, pisica este absolut sănătoasă, zise
domnul. Veterinarul a controlat-o acum două luni
şi a zis că e absolut sănătoasă.
- Pisica are ceva, asta e absolut sigur, zise
doamna. Precis că pisica are ceva.
Domnul ridică din umeri.
- Pisica are ceva! nu se lăsă doamna.
Domnul începea să se enerveze.
- Pisica! Pisica! o îngână el pe doamna. Pisica!
Astăzi atâta ştii, pisica.
- Da, pisica, întări doamna. Pisica e bolnavă.
Pisica avea un aer plictisit. Nici măcar nu mai
dădea din urechi. Autorul nu ştie la ce se gândea
pisica, dar autorul crede (scuzată fie-i nepermisa
imixtiune în gândurile personale ale pisicii) că
pisica se gândea la ceva scabros, dar de nerealizat
(cel puţin în cursul acestei scurte vieţi, asta după
părerea pisicii). De asta pisica era plictisită. Pisica
era perversă, asta e sigur.
- Oare ce are pisica? întrebă doamna.
Domnul sună la veterinar:
- Doctore, pisica...
- Ce are pisica? întrebă veterinarul.
- Pisica e bolnavă, interveni doamna.
- Pisicile nu se îmbolnăvesc aşa uşor, zise doctorul

Asta păru să-i dea speranţe doamnei.
- ... dar şi când se îmbolnăvesc, e jale, continuă
doctorul.
- Veniţi să vedeţi pisica, sugeră domnul.
- O să vin să văd pisica, zise veterinarul, şi, după
o oră, era la uşă şi ţinea în mâna stângă o punguţă
cu şoareci. Pisica se învioră imediat.
- Aha! zise veterinarul, asta era! Şoarecii!
Pisica vroia să mănânce şoarecii, asta-i clar.
- Pisica vrea să mănânce şoarecii! observă
domnul.
- Îîîuah! zise doamna.
Veterinarul îi întinse doamnei şoarecii.
- Daţi-le drumul la şoareci, zise veterinarul,
dacă pisica e sănătoasă, o să fugă după ei.
- Ţine pisica până dau drumul la şoareci, îi zise
domnul doamnei.
Şoarecii nu voiau să iasă din punguţă. Autorul
crede că şoarecii văzuseră pisica, şi de asta nu
voiau să iasă din punguţă. Domnul scutură cu
cruzime de punguţă, şi şoarecii căzură prin
încăpere.
- N-ar fi mai bine să închideţi uşa la cameră?
întrebă cu naivitate veterinarul.
Domnul se uită lung la punguţă.
- Trebuia mai întâi să închideţi uşa, zise
veterinarul. Acum precis că o fie şoareci prin toată
casa.
Domnul înghiţi în sec. Doamna începu să
tremure.
- Îîîghhîî... zise cumva ciudat doamna şi dădu
drumul la pisică. Pisica se apropie de domnul şi
mirosi punguţa.
- Aşa, zise domnul, prinde toţi şoarecii!
Imediat!
Pisica începu să se frece de piciorul domnului.
Pisica începu să toarcă.
- Va trebui să prindeţi şoarecii, zise veterinarul,
or să vă roadă hainele.
Doamna începu să plângă.
- Calmaţi-vă, doamnă, pisica e sănătoasă, zise
doctorul.
- Trebuie cumva să prindem şoarecii, zise domnul şi apucă pisica de spinare. Să prinzi şoarecii,
auzi? ţipă domnul la pisică.
Pisica se sperie şi-l zgârie pe domnul, apoi fugi
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prin casă. Şoarecii o văzură venind şi fugiră din
ascunzătorile lor în alte ascunzători, mai sigure.
Doamna începu să ţipe şi sperie şoarecii (care,
după părerea autorului, erau destul de speriaţi şi
aşa, sărăcuţii). Şoarecii se speriară aşa de tare, că se
ascunseră (unii) în dulap. Pisica începu să miroasă
la dulap.
- Pisica miroase la dulap, observă domnul.
- A dat de şoareci, zise veterinarul.
- Pisică, prinde şoarecii! ordonă domnul.
Pisica îi auzi vocea şi fugi.
Domnul se supără aşa de tare pe pisică, că jură
să n-aibă parte de salar dacă nu prinde, el cu mâna
lui, toţi şoarecii.
Veterinarul zise că pisica, după cum s-a văzut, e
sănătoasă, dar că el, veterinarul, îşi vrea şoarecii
înapoi întregi şi vii.
Domnul zise că face el ceva pe şoarecii veterinarului.
Veterinarul, la auzul unei asemenea necuvinţe,
se supără straşnic şi zise că el e un om bun, dar
dacă şoarecii păţesc ceva, o să fie vai-şi-amar de
domnul.
Iar domnul începu să urle ca turbat la veterinar,
zicându-i în fel şi chip.
Veterinarul zise că el ia notă de tot ceea ce a zis
domnul, şi că o să vadă el domnul mai târziu.
Iar domnul îl pocni pe veterinar drept între ochi,
cu pumnul, iar veterinarul căzu pe un şoarece şi-l
omorî instantaneu.
- Asta pune capac la toate, zise veterinarul, şi se
ridică de pe jos. Promit că o să plătiţi pentru toate
astea. O să am grijă.
Imediat după aceea, veterinarul plecă foarte supărat. La uşă se împiedică de pisică şi îi trase un
picior. După care veterinarul o luă la fugă, că
domnul aruncase după el cu vaza.
Câteva zile după aceea, şoarecii roaseră pisica.
De ciudă, domnul îl pândi pe veterinar, dar acesta
era prevăzător şi, pe ascuns, îl stropi pe domnul cu
valeriană, de se îndrăgostiră de el toţi cotoii din
cartier. Domnul îi lovi cu piciorul până îi alungă,
dar cotoii se ţinură pe furiş după el până acasă.
Doamna îi zise că miroase urât, iar un cotoi mai
îndrăzneţ intră pe horn şi se murdări straşnic cu
funingine. Domnul lovi cotoiul cu piciorul aşa de
64

tare, că bietul cotoi muri şi-l roaseră şoarecii.
Câteva zile după aceea, şoarecii au murit intoxicaţi cu funingine, iar câteva zile după aceea a
început să miroasă prin casă a hoit. Domnului i se
năzări că el miroase a hoit, iar doamna zise că ea
nu suportă ca domnul să umble neîngrijit şi
nespălat, şi că ei asta nu-i place la domnul, că
umblă nespălat. Şi doamna dădu pisica drept
exemplu de curăţenie. Iar domnul jură să n-aibă
parte de salar dacă doamna nu încetează imediat
cu tâmpeniile.
Doamna se supără pe domnul şi începu să ţipe
la el.
Domnul începu să se enerveze şi o rugă pe doamna să termine cu prostiile.
Doamna continuă să ţipe la domnul. Drept urmare, domnul o pocni pe doamna între ochi, cu
pumnul.
Aşa că doamna luă drumul pisicii.
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VIOREL DĂDULESCU
Trotuare de duminică
Într-o dimineaţă de duminică - una dintre
acele zile îmbîcsite de căldură, cînd oraşul e gol şi
pe stradă se aud doar paşii rarilor trecători care
calcă leneş pe celălalt trotuar - aerul era atît de
fierbinte încît nu doar că era greu de inspirat, dar şi
făcea valuri tremurătoare, care îţi dansau în faţa
ochilor, şi din ele răsăreau aievea figuri estompate,
pentru ca apoi toate să dispară aproape imediat,
absorbite de masa aceea de lumină necruţătoare.
Imaginea i se reflecta în vitrina pe pervazul
căreia se aşezase şi în ea se vedeau doi oameni,
îmbrăcaţi în cîte un palton jerpelit, unul ceva mai
închis la culoare decît celălalt, dar sprijiniţi pe o
singură pereche de cizme imense, din gumă.
- Şi o să vină, şi o să vină, chiar acum o să vină
îngerii bălani, l-am auzit şi vorbele i se împleteau
cu litania ce răzbătea din radioul enorm pe care îl
ţinea de mîner: Domnului să ne rugăm... S-a
întrerupt pentru o vreme ca să bea cu lăcomie din
sticla de bere de pe pervazul vitrinei, şi apoi a
reluat, parcă întremat:
- Un înger o să vină, doi îngeri o să vină, ba
chiar trei îngeri bălani o să vină, iar radioul l-a
completat: Domnului să ne rugăm...
Pentru o clipă am bănuit că era una dintre
alcă-tuirile plăsmuite de lumina prea fierbinte, şi
m-am străduit să-l ignor, trecînd repede pe lîngă
vitrină, dar s-a dovedit că mă înşelam, deoarece
mi-a spus:

- Prietene, ei tu, prietene, da tu, tu ăla de mergi aşa de iute, unde te grăbeşti, stai şi dă-mi o
ţigară, stai şi n-o să-ţi pară rău, căci acum, chiar
acum vor veni îngerii bălani.
Năucit, m-am îndreptat mecanic spre el, crezînd că poate mă înşel, iar cînd voi ajunge lîngă
geamul cu doi oameni îmbrăcaţi pînă la brîu în
paltoane, ce stau înfipţi într-o singură pereche de
cizme, ei vor dispărea, absorbiţi de valurile
tremurătoare de căldură. Însă, cînd am ajuns în
apropiere, s-a dovedit că totul era cît se poate de
real: unul dintre cei doi a luat cu o mînă murdară
ţigara, şi-a aplecat uşor capul înconjurat de o
aureolă de plete încîlcite, a aspirat flacăra brichetei
şi a înghiţit lacom o gură bună de fum de parcă ar
fi fost aroma tămîiei răspîndite dintr-o cădelniţă,
iar apoi l-a suflat spre cer cu putere, formînd
împrejurul lor un fel de ceaţă transparentă, care i-a
învăluit. Unul dintre ei a rostit cu satisfacţie:
- Aşa da. Ei, aşa da, aşa mai merge, mulţam fain,
iar radioul uriaş de lîngă el i-a ţinut isonul:
Domnul fie lăudat...
Nebunul ăsta există cu adevărat, ascultă slujba
de duminică la radio - mi-a trecut prin cap, şi,
parcă pentru a-mi da dreptate, din radioul acela
monstruos s-a auzit imediat: Şi iartă-i lui Doamne
toate păcatele, pe care le săvîrşeşte cu gîndul sau cu
fapta...
- Cu plăcere, să-ţi fie de bine, i-am zis uitîndumă încă zăpăcit la el.
- Du-te, du-te acum, imediat îngerii bălani vor
tra-ge coloptele cele mari, du-te, du-te nu mai
întîrzia, îngerii bălani te aşteaptă, m-a îndemnat el,
şi vocea-i cîntătoare i-a fost acompaniată de
dangătul tot mai puternic al clopotelor, de nici nu
mai se putea şti de unde se aud, din turla bisericii
de peste drum sau din radioul acela ciudat.
L-am lăsat acolo, pe pervazul vitrinei, şi am
înce-put să străbat cu greutate aerul prea încins,
dar n-am apucat să fac prea mulţi paşi, căci, de sub
o caschetă albastră, ivită brusc în faţa mea,
coborîtă parcă din soarele ce ardea nemilos, s-a
auzit:
- Bună ziua. Agent de poliţie Mureşan vă deranjează. Vă rog să veniţi cu mine să lămurim o
chestiune.
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- Cine, eu? am zis speriat, întorcîndu-mi capul în spate, cu speranţa că acolo se mai afla
cineva, cineva căruia îi fusese adresată chemarea.
Dar, nu numai că nu era nimeni, dar chiar şi
nebunul şi radioul lui imens dispăruseră nu se ştie
unde, iar strada era pustie de tot. N-am avut ce
face, şi i-am răspuns pe un ton care se voia hotărît:
- Dar de ce? Am încălcat legea cu ceva?
- Nu, nu, vă rog să nu vă faceţi probleme. Trebuie
doar să reconstituim un furt calificat, şi o să vă rog să
fiţi martor, asta e procedura, a încercat el să mă liniştească, în timp ce pe cămaşă îi apăreau pete mari şi ude.
- Dar, pe mine nu m-a furat nimeni... calificat..., am
spus, încercînd să scap de invitaţia venită de sub
cascheta albastră.
- Da, da, dar ştiţi, trebuie să facem reconstituirea şi
asta nu se poate face fără un martor. Este neapărată
nevoie de un martor, aşa ne cere legea. Este foarte
simplu pentru dumneavoastră. Uitaţi, dînsul a furat un
casetofon dintr-o Dacie galbenă şi acum trebuie să
reconstituim fapta, spuse arătînd înspre un tip subţirel
şi blonduţ, care se ivise, cine ştie de unde şi cînd, chiar
lîngă el.
- Păi cum aşa, lucraţi şi azi, în ziua de duminică? lam interogat cu neîncredere, privind uimit spre noua
apariţie.
- Ce să facem, muncim, avem termen, mîine de
dimineaţă trebuie să ajungem în instanţă, la tribunal.
Uitaţi, nu este nimic complicat, trebuie doar să fiţi de
faţă.
- Aşa este cum spune domnul agent? m-am adresat
tipului subţirel, sperînd că o să-mi spună nu, nu e aşa,
domnul agent se înşală, eu nu am furat nimic,
casetofon sau altceva, calificat sau nu.
- Păi cam aşa, şefu', a venit prompt şi dezamăgitor
răspunsul.
- Şi este legal, aşa? Adică, cum să vă spun, eu nu ştiu
cum s-a întîmplat cu furtul şi cum să facem atunci
reconstituirea, numai eu cu dumneavoastră şi cu
domnul?, am întrebat, încercînd să nu fiu martor la
necazul blonduţului, care îmi zîmbea blînd.
- Sigur că este legal, vă poate confirma şi doamna
avocat, dînsa îl reprezintă pe el la tribunal, a spus
cascheta albastră, arătînd spre o fată palidă, băieţoasă,
cu părul de un galben şters, care apăruse, nu se ştie
cînd, de cealaltă parte a blonduţului, şi pe care, nu ştiu
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cum, n-o văzusem pînă atunci.
- Dumneavoastră sînteţi...? am zis interogativ
spre apariţia aceea firavă, ce parcă seamăna cu
blonduţul.
- Da, vă rog. Eu sunt avocatul din oficiu, a
răspuns plictisită băieţoiul acela de fată, ce arata
exact la fel ca blonduţul.
- Sînteţi soră cu dînsul?, am întrebat-o.
- Nu sunt nici o soră, eu nu am fraţi, eu sunt
avocat, se răsti fata palidă la mine, şi apoi se
întoarse privind rugător spre agentul pe a cărui
cămaşă petele ude erau mai mari decît cele uscate.
- V-am mai explicat, spuse el, scotîndu-şi
cascheta ca să-şi steargă fruntea, şi atunci am văzut
i-am văzut părul scurt şi foarte decolorat, de un alb
aproape strălucitor. Haideţi să terminăm odată.
Arată-i tu lui domnul cum a fost, spuse
întorcîndu-se spre tinerelul care a doua zi avea
termen în instanţă.
- Imediat, imediat, spuse acesta îndatoritor, cu
o voce subţirică, de fată. Uitaţi, aşa am făcut, am
tras de portiera de la Dacie, îmi spuse, după care se
prefăcu că smuceşte de uşa unui camion. Uşa nu sa deschis, dar el păru să ia de undeva, cu delicateţe,
un obiect transparent şi să-l introducă apoi într-un
fel de plasă, construită tot dintr-un material
invizibil. L-am luat şi, gata, dus am fost!, mai spuse
cu aceeaşi voce de soprană, şi îmi zîmbi
încurajator.
- Gata, atîta tot? am întrebat nedumerit, încă
spe-rînd că cei trei vor dispărea la fel de brusc cum
apăruseră.
- Sigur că da, sigur că da, v-am spus doar, este
foarte simplu, spuse liniştit omul cu caschetă
albastră, care semăna acum şi el cu blonduţul. El e
recidivist, spuse aproape cu simpatie, şi îi puse
protector o mînă pe umăr. Haideţi să semnaţi
actele, avem formularul gata completat. Uitaţi, aici
trebuie să vă treceţi numele, cu litere mari vă rog,
şi aici trebuie să semnaţi.
- Bine, bine, dar ăsta e un camion, nu o Dacie
galbenă, nu cred că reconstituirea - cum îi spuneţi
dumneavoastră - este corectă, poate ne-ar trebui o
Dacie adevărată, am spus, cu nădejdea că acest
argument va face să scap cumva de ei.
- Nu, nu, este foarte bine şi aşa, îmi spuse el

ALTER N AN ŢE

întînzîndu-mi un pix, în timp ce blonduţul îmi
zîmbi şi mai larg, iar fata băieţoasă care semăna cu
el înclina aprobator din cap. Nu avem nici o Dacie
pe aici, important e să fie o maşină, chiar dacă-i un
camion. E foarte bine aşa, spuse după ce îşi
recuperă pixul. Acum o să vă rog să-mi daţi
buletinul, să vă completez datele personale, după
care am terminat şi vă lăsăm în pace.
- Aaaa, dar nu am buletinul la mine... îmi pare
rău..., am spus, răsuflînd uşurat.
- Cum adică nu aveţi buletinul la dumneavoastră? izbucni omul cu cămaşa udă. Cum se
poate să umblaţi, om în toată firea, fără buletin la
dumneavoastră? se răsti el la mine, în timp ce
motolea supărat hîrtia de curînd semnată, devenită
pesemne inutilă. Ar trebui să vă amendez, asta ar
trebui să fac, spuse din nou, şi dădu din mînă a
lehamite. Haideţi să mergem, să căutăm pe
altcineva, îi chemă pe ceilalţi doi, care parcă
semănau leit cu el.
- Numai un pic, m-am auzit, numai un pic să
aşteptaţi. Uite, asta-i pentru tine, i-am spus blonduţului, înghesuindu-i în mînă ce mai rămăsese
din pachetul de ţigări. Agentul m-a privit mustrător, s-a întors cu spatele, tipul subţirel şi-a aprins
repede o ţigară, fumul l-a învăluit ca un fel de
ceaţă, iar el a spus cu aceeaşi voce înaltă, de fată:
- Ei, aşa da, aşa chiar că mai merge. Să trăieşti,
şefu'.
I-am privit cum se îndepărtau în căutarea unui alt trecător şi, priviţi din spate, chiar semănau
foarte bine, ai fi putut spune că sînt trei fraţi. Au
dispărut aproape imediat în lumina aceea
orbitoare, şi pe trotuar nu li se mai auzeau nici
măcar paşii, răsuna doar, tot mai puternic,
dangătul clopotelor. Dar nu-ţi puteai da seama de
unde se aud: din turla bisericii de pe cealaltă parte
a străzii sau din radioul pe care un cerşetor cu
cizme din gumă, aşezat pe treptele ei, îl ţinea de
mîner.

(urmare de la pagina 56)

deci nu este ceva repetabil și experimentabil în sens
științific. În al doilea rând, chiar dacă ar fi să înțelegem
ceva din propria noastră moarte, noi nu putem
comunica nimic din ceea ce tocmai am experimentat
strict individual. De aceea moartea este, cum spune și
E. M. Forster19, numai ceva anticipat și de neînțeles. Pe
scurt, știința care se bazează pe experiență repetabilă,
observabilă și comunicabilă, nu poate afla nimic și nu
ne poate spune nimic despre moarte.
Dacă admitem că nu putem ști nimic despre
moarte, asta nu înseamnă că nu putem să ne gândim la
ea în fel și chip. În fond, aici ni se relevă pregnant diferența între cunoaștere și gândire, în sensul că cunoașterea presupune existența unui obiect, iar gândirea nu.
Există filosofii – a lui Immanuel Kant de exemplu –
din care se poate deriva ideea că cunoașterea este o
gândire cu obiect, în timp ce gândirea este o cunoaștere
fără obiect.
Putem observa că există preocupări de ordinul
științelor istorice, istoriile religiilor bunăoară, care ne
pot prezenta scrupulos ce au crezut despre moarte și
viața de dincolo credincioșii care au aparținut vechilor
religii dispărute, sau ce cred încă despre moarte
credincioșii religiilor existente și în prezent. Există și un
capitol vast al antropologiei consacrat temei: cum au
conceput oamenii din diferite timpuri și civilizații
spiritele morților, cum s-au raportat la acestea, ce au
crezut sau cred despre nemurirea sufletului, despre
Judecata de Apoi, despre geografia lumii de dincolo sau
despre divinitățile subpământene. Dar acestea nu sunt
o cunoaștere propriu-zisă, ci este vorba de simple
colecții de cunoștințe despre credințe, despre idei
religioase, sau despre simple bizarerii – toate acestea
având în comun faptul că sunt lipsite de obiect. Totul
cade sau re-cade în teritoriul subiectivității pure, fără să
putem ști vreodată în mod pozitiv dacă acestor reprezentări le corespunde în mod real ceva dincolo de
moarte, într-o posibilă existență postumă și, dacă da, ce
anume. Și cu cât posedăm mai multe astfel de
cunoștințe de ordin istoric și suntem conștienți că au o
semnificație pur istorică, cu atât suntem mai detașați
de ele, fără să credem efectiv în niciuna. O posibilă
Antropologie a morții prezintă exact acest neajuns,
anume că este doar antropologie și atât, adică o antropologie autosuficientă și autoreferențială, o imagologie
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umană imanentă, fără punerea unui conținut ca fiind
pozitiv (positum) în transcendență, o fenomenalitate
fără un în-sine al ei, o fenomenologie din care nu se
degajă nici un spirit, o „fizică” fără o interogație
metafizică, o cunoaștere care – spre deosebire de Teologie – este numai despre Om și care face abstracție de
Creatorul său, o amputare a relației dintre Dumnezeu
și Om de unul dintre termeni, tocmai de termenul care
o face să fie vie.
Prin urmare, știința în general și antropologia în
particular lasă aici un imens gol. Locul poate fi umplut
de alte două tipuri de demers: literatura de ficțiune și
credința religioasă. Autorul de literatură, prozator sau
poet, poate să-și imagineze despre moarte și despre lumea de dincolo orice, fără opreliști20. Condiția nu este
ca discursul poetic să fie adevărat în sensul corespondenței cu o realitate oarecare (adequatio rei et intellectus), ci condiția este ca poetul, la fel ca și profetul, să fie
convingător. Cum ar fi Lev Tolstoi în Moartea lui Ivan
Ilici, de exemplu. Dar și aici, întocmai ca și în știința
antropologică, totul este din nou relativ la subiect,
respectiv la imaginația și la capacitatea de fabulație a
artistului.
Abia credința vine cu o certitudine. Dar este vorba
de o certitudine suficientă numai subiectiv, nu și obiectiv. Certitudinea care este sufiecientă atât subiectiv cât
și obiectiv se numește – după Immanuel Kant – știință,
iar certitudinea care este suficientă numai subiectiv, nu
și obiectiv, este credința21. Certitudinea subiectivă a
credinței poate să conteze foarte mult, decisiv, însă este
mai greu de înțeles.

4. În loc de concluzii, un alt exercițiu contrafactual
Pentru o înțelegere mai adecvată a fenomenului
credinței, Léon Chestov ne propune un termen de
comparație, sub forma unui experiment mintal de
asemenea contrafactual. Să ne imaginăm – spune el –
că toți oamenii ar fi orbi de la natură, că asta ar fi starea
lor normală1 și că foarte rar, o dată la câteva sute de
ani, ar apărea câte un singur om înzestrat cu vedere.
Acesta, spre deosebire de ceilalți, ar vedea lumea culorilor în toată splendoarea ei, ar vedea lumina și depărtările, zorile și amurgul, infinita varietate a unor perisabile forme de existență. Apoi el ar încerca, prin cuvinte,
să împărtășească cele văzute și celorlalți oameni,
rămași cu desăvârșire orbi. Evident, multe dintre lucru68

rile văzute vor fi incomunicabile din lipsa termenilor
de comparație, iar despre altele orbii își vor face o
imagine foarte vagă, fără o corespondeță clară cu realitatea. Probabil unii dintre nevăzători vor ridica exigența imposibilă ca faptul vederii să fie repetat într-un
experiment provocat și în condiții ținute sub control.
Cu alte cuvinte, vor pretinde o verificare „științifică”, în
caz contrar fiind tentați să taxeze vederea drept
vedenie, nu viziune.Deci, credința ar putea fi definită
ca o vedere singulară inspirată de sus, irepetabilă și
transmisibilă nouă, orbilor, prin întemeietorii de
religii, prin profeți, prin marii inițiați. Cu timpul, lava
fierbinte a credinței originare se răcește și se
cristalizează în dogme1, care pot fi împărtășite
oamenilor prin formule și simboluri.
_________________________________
1 . Platon, Opere, vol. I, E.S.E., București, 1975, p. 41.
2. http://www.nytimes.com/books/first/g/glendinning-swift.html
3.Jonathan Swift, Călătoriile lui Gulliver, traducere de Leon

LevițchișiAndreiBrezianu, Ed. Univers, București, 1985, p. 195-202.
4. Constantin Noica, Șase maladii ale spiritului contemporan, Ed.
Humanitas, București, 2008, p. 8; 5. Ibidem..
6.Constantin Noica, Sentimentul românesc al ființei, Ed.
Eminescu, București, 1978, p. 112 și urm. .
7.Lazăr Șăineanu, Basmele române, Ed. Minerva, București, 1985,
p. 359. 8. Constantin Noica, op. cit., p. 114.; 9. Ibidem..
10. Idem, p. 116.; 11 . Idem, p. 127.
12.Lazăr Șăineanu, op. cit., p. 365.
13.Constantin Noica, Devenirea întru ființă, E.S.E., București,
1981, p. 184. .
14. Ibidem.; 15. Idem, p. 383.
16. MaxScheler, Le sens de la souffrance, F. Aubier, Paris /f. a./, p. 9.
17. Nicolae Iuga, Le Cercle et l’Arbre de la Vie, Ed. Limes, 2007, p.
30..
18.Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, Ed. Seuil,
Paris, 1970, p. 36.
19.E. M. Forster, Aspecte ale romanului, Editura pentru Literatură Universală, București, 1968, p. 53-54.
20. Nicolae Iuga, op. cit., p. 31.
21 . Imm. Kant, Critica rațiunii pure, traducere de Nicolae Bagdasar și Elena Moisuc, Editura Științifică, București, 1969, p. 91. .
22. Léon Chestov, Apothéose du déracinement, Paris, J.
Schiffrin, 1927, p. 134.
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1945, la editura “Forum”, reeditate în 2001 de editura “Vremea”). Dar în istoria genului – dacă ne
vom rezuma numai la jurnalismul românesc interbelic – celebru este şi volumul de semnat de Felix
Aderca – Mărturia unei generaţii – din 1929, lucrare ce reunea 29 de interviuri cu personalităţi în plină afirmare.
Trebuie să existe aşadar un reporter inteligent,
cultivat, bine pregătit în prealabil în domeniul
interlocutorului pentru ca întrebările să nască răspunsuri pe măsura aşteptărilor cititorului. Şi astfel,
după cum „teatrul se face împreună”, aşa cum sublinia regizorul George Banu în răspunsurile din volumul în discuţie, nici interviul nu ar putea exista
fără tandemul pus sub semnul egalităţii între reporter şi personalitatea intervievată. Căci „rostul jurnaDincolo şi dincoace de Ocean.
listului de calitate – subliniase şi Adrian Cioroianu
Dialoguri despre literatură şi artă.
în prefaţă – este să identifice oamenii care au ceva
de spus și să găsească întrebările cele mai potrivite
pentru ei. Ion Jianu și-a făcut din aceasta o profeCâtă curiozitate, atâtea răspunsuri. Aceasta ar siune de credință.”
putea fi una dintre principalele caracteristici ale
unui interviu. În cele ce urmează va fi vorba aşadar
Am făcut această scurtă introducere cu scopul
despre o carte de interviuri1 .
de a afirma că astfel de întrebări şi – evident, răspunsuri – întâlnim în volumul recent publicat la edituÎn timp şi spaţiu, în vremurile moderne şi în ra Eikon, sub semnătura jurnalistului Ion Jianu.
ţările în care jurnalismul este o profesie exercitată
Reporterul (cu o bogată experienţă de vreme
liber, curiozitatea gazetarilor, dar şi ştiinţa (ori ce a mai publicat astfel de cărţi1) a intervievat în
arta!) de a întreba au determinat interlocutori de decursul câtorva ani, nu numai în România, dar şi
diferite profesii, vârste sau gen să-şi dezvăluie parte în SUA ori în Grecia, scriitori, critici literari, regidin fiinţa lor de gând şi faptă.
zori, artişti plastici ori jurnalişti, o varietate de
„Răspunsurile inteligente sunt date numai la profesii intelectual-artistice aşadar. Din totalul de
întrebări inteligente”, îmi spunea odată Barbu nume, de „universuri umane”, cum le numeşte
Cioculescu, când eu însămi îmi exercitam curiozi- Adrian Cioroianu în Prefaţă, îi amintim – aleatatea în legătură cu viaţa lui Ion Biberi şi lumea toriu, dar cu scopul de a sugera această varietate –
mijlocului secolului trecut. Dacă unui jurnalist ca- pe George Banu, pe Eugen Simion, pe Vladimir
re decide să ia un interviu unei personalităţi dintr- Tismăneanu, pe Marcel Iureş, pe Monica Săvulesun domeniu sau altul i se cere ca o condiţie expresă cu-Voudouri ori pe Ileana Vulpescu şi Florin
„să se apropie prin renume, inteligenţă şi nivel de Zamfirescu.
cultură de cel intervievat” 2, niciun exemplu mai
Titlurile care completează lista (alfabetică) de
nimerit de realizator de interviu nu poate fi decât nume din Cuprins sintetizează ideea centrală a inacela al lui Ion Biberi. Acesta, în 1937, publica în terviului, dar cu deosebire viziunea proprie a interrevista Democraţia, fondată şi condusă de Anton locutorului asupra traiectului vieţii şi activităţii
Dumitriu, o serie de interviuri pe tema: Lumea de sale de-a lungul acestei vieţi ori a experienţei promâine, apărute apoi în volumul cu acelaşi titlu (în
prii rezultate din întâlnirile cu oameni– în timp şi spaţiu.
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Exemplificăm cu câteva astfel de fraze, extrase de reporterul ce îşi dovedeşte astfel ştiinţa
trezirii interesului faţă de un interviu sau altul:
„Există un zumzet permanent în viaţa politică românească” (Vladimir Tismăneanu), „În România
de azi, Caragiale s-ar fi putut să fie autor de tragedii” (Ileana Vulpescu), „Oltenia: cultură şi invidie” (Eugen Simion), „Naţionalul din Craiova – o
galerie fantastică de chipuri şi suflete umane”
(Dan Piţa), „Cred că Dumnezeu a luat mâna de pe
noi” (Tudor Gheorghe), „Ar trebui să ne trezim
din confuzia în care suntem” (Marcel Iureş) etc., etc.
Curiozitatea cititorului se îndreaptă, firesc, mai
întâi spre convorbirile cu interlocutorii cu renume
în domeniul respectiv. Unele vor deveni cândva
texte de interes pentru cercetătorul care va studia
şi va scrie despre viaţa personalităţii respective, fie
aceasta Constantin Codrescu, D.R. Popescu, Nina
Cassian ori Oana Pellea sau Tudor Gheorghe.
Altele sunt interviuri cu persoane de mai restrânsă notorietate, dar nu de mai puţin interes. Îl
reţinem pe cel cu părintele Mihalache Tudorică.
Din convorbirea cu acesta, reporterul ne va transmite informaţii nu numai despre poet, prozator,
eseist ori preot, acesta mărturisind la un moment
dat „Nu mă văd în afara reverendei şi nici departe
de auzitul dârei pixului pe hârtie”, dar şi despre
luminoase figuri întâlnite pe parcursul vieţii. Printre ele – părintele Galeriu, cel în care „trona o bunătate fără margini, plângea împreună cu tine, se
bucura împreună cu tine”. Între amintirile
preotului-scriitor Mihalache Tudorică sunt şi unele – de mare interes astăzi – care fac referire la momente din istoria comunismului românesc. Una se
referă la arestarea şi anchetarea sa în beciul Securităţii (în 1974), în urma unui articol în care afirmase că „preoţii din România socialistă nu se
bucură nici de drepturile de care se bucură negrii
din Africa de Sud”. De un şi mai mare impact pentru cunoaşterea istoriei recente este însă relatarea
unui episod din 1962, anul colectivizării, episod ce
merită a fi citat în întregime – spre neuitare şi
pentru nerepetare: „În anul colectivizării forțate,
1962, pentru că tata n-a vrut să intre în CAP, cu
coastele și ogașele lui, am primit vizita unui grup
de activiști care au intrat în casă și au început să
70

caute dovezi. În acele zile, mama lui tata, bunica
mea, trăgea să moară, adică se afla în comă. Unul
dintre ei, Săpunaru, vrând să vadă dacă nu cumva
ascundem arme sub muribundă, a luat-o de păr și
a ridicat-o în șezut, ca să se uite sub ea. Când i-a
dat drumul la loc, bătrâna murise. Ridicată de păr
și chircită pe genunchi. Ce-ați vrea să vă mai
spun?”
În prezentarea acestei cărţi deosebit de interesante şi utile ar mai fi însă multe de spus. Ne
vom opri aici, sperând că am trezit interesul cititorilor, nu însă înainte de câteva concluzii, în care
se cuvine să afirmăm că volumele de interviuri şi,
în cazul de faţă, cel al lui Ion Jianu, rămân documente ale unui anumit timp şi al activităţii unor
oameni. Ele răspund astfel memorabilei fraze pe
care o întâlnim la un moment dat în interviul cu
faimosul regizor George Banu, acesta referindu-se
la „Căsnicia mereu reînnoită a uitării cu memoria
ne salvează.”
Întrebările „care au meritat (a fi) puse” unor
„oameni care au meritat întrebaţi”, după cum afirma încă din titlul prefeţei istoricul Adrian Cioroianu, au determinat răspunsuri care merită ţinute
minte. Multe dintre ele se vor constitui – în timp –
drept momente de referinţă pentru memoria contemporanilor. Ele vor fi, cu alte cuvinte, un tip special de documente. Şi aceasta pentru că, aşa cum
afirmase prefaţatorul, „indiferent de momentul
discuțiilor și indiferent de miza lor din prezentul
care le-a găzduit, toate aceste interviuri se vor decanta în timp și vor deveni piese din bibliografia
extinsă a celor care vor dori, în viitor, să înțeleagă
mai bine ce s-a întâmplat în această țară și cu
oamenii săi.”
Memoria activată prin scris determină astfel
neuitarea.
_________________________________

1 . Ion Jianu, Strigături peste ocean de la Washington la Craiova.

Dialoguri despre literatură şi artă, ed. Eikon, 2014 (Prefaţă: Adrian

Cioroianu)..
2.v. Sorin Preda, Jurnalismulculturalşi de opinie, ed. Polirom, 2006.
3.Ion Jianu a mai publicat: Interviuri pentru eternitate (Ed. Scrisul
Românesc, 2002, Pefaţă de Fănuş Neagu), Patimile lui Crişan (Editura de Sud Craiova, 2004, prefaţă de Traian Ungureanu); ș.m.a
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Bolta albastră, spre care
ne ridicăm toţi,
Cărând în braţe pământul vieţii…

bucăţi din Dumnezeu

VASILE P. TOMOIAGĂ
ICOANE
întotdeauna ploaia
Plouă cu stele
şi plouă cu îngeri,
plouă cu sânge
şi plouă cu flori,
ploi calculate
ori ploi rebele,
plouă cu râs
ori plouă cu plânset
plouă când te naşti
şi plouă când mori…

Cu fiecare viaţă care piere
în juru-mi,
dispare o picătură din mine,
mor şi mă nasc
cu tot ce e viaţă…
viaţa se scade din viaţă.
Moartea adună din moarte
şi cu fiecare viaţă
ce se stinge
cad picături din Dumnezeu,
se rup bucăţi din Dumnezeu,
care clădesc nesfârşitul…

ninge tăcut
Au rămas tramvaiele pe loc,
nemişcate
pe liniile care urcă paralele la cer
şi pe lângă ele aleargă
staţiile, străzile, oraşul…
Gândul mi-a rămas
împietrit la tine
care alerg
imposibil de ajuns
spre adâncuri cereşti

înaltul
Bolta încărcată de albastru,
ca o armă de vânătoare
cu pulbere

Apoi fulgii.
Au mai rămas fulgii
în cer, neclintiţi.

Bolta ca un tablou marin,
peste care poeţii lumii
şi-au vărsat cerneala

Şi pământul
alunecă prelung
pe traiectorii
numai de el ştiute
şi ninge,
pământul ninge tăcut…

Bolta ca o scenă cu cortina albastră,
După care Dumnezeu
întârzie să se arate
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înălţare

Între încremenirea stelelor
Şi neliniştea ochilor
Nestatornică depărtarea.

Deasupra de toate
şi deasupra de tot
a vieţilor ape
şi a morţilor ape
se ridică straniu
pântecul femeii în rod…

tocmai viaţa
Deasupra:
viaţa vieţilor noastre.
Dedesubt:
moartea morţilor noastre…
Între ele, tu,
cu trupul meu în gheare
şi nu te devorez
doar din teama
că ai putea să mă scapi,
să alunec din iubirea ta
în niciunde,
pentru că
moartea morţilor
e tocmai viaţa.

strigă cerul…
Cum ascunzi pruncul
în golul dintre două vieţi
cum îl furişezi în preaplinul
dintre două morţi
strigă cerul: uimiţi-vă!
strigă cerul: îngenuncheaţi!
Şi tu te răstigneşti
pe crucea iubirii.

copilărie

cui înroşit

După cuptorul de lut al bunicii
plămădit din pământ, pleavă,
dragoste
şi din atâta trudă
şi-au împrăştiat cuvintele
întreaga mea poezie

Viaţa a bătut iubirea
ca pe un cui înroşit
în răstignirea mea…
acum doar teama,
durerea şi moartea
mă poartă spre Înviere…

catren 2

ziua

Îngerii îşi frecau aripile
Şi cădea rumeguş Dumnezeiesc,
În irişii celor care privesc
Cu ochii înlăcrimaţi spre boltă…

O linişte imperială
îmi topeşte carnea şi gândurile…
Fuioare de cuvinte
se împletesc cu stele
într-o lumină blândă
care învăluie sufletul pietrei…
Clopotniţa oftează cu pieptul gol,
soarele se prelinge
ca o pastă de roşii, lichidă
inundând incandescent ziua…

haiku
Sunt pământ,
pământul din groapa
mormântului meu.
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MINIATURĂ
negoț de searăaripi ciuntite
lângă un cuib părăsit
coborâșul trupului meutot mai abrupt
tot mai îngust

AURELIAN SÂRBU

GATA

PARABOLĂ

stau cu storurile lăsate la ferestredincolo
lumea biciuită de strigăte
bâiguieli în loc de cuvinte
ură țipată
stare agresivă de fugă
căderi în genunchi
târâș ascuns
capete plecate

tot mai grele
cuvintele
la vremea amânatelor zări
orele tale
orele mele
nu se potrivesc
m-aș vrea
alcătuit de la capăt

peste toate
absența mea

abia deslușesc
cum îmi acoperi
cerul

COLIND

cu tot mersul meu domol
nu vin ecou din nimeni altul

ce nesfârșit îmi semeni
ca și cum nu ne-am născut
ci doar ne-am ivit în cuvinte

PIRAMIDA

ni s-au răsfirat rădăcinileizvor cu rătăcite șerpuiri spre vale

s-au surpat
arhitecturi ciudate
pietre peste cuvinte
urcuș șovăit
trepte opaiț
umblet împleticit

cine-mi întinde mâna
la trecerea punții ?
coboară șoapta din muntesus mă sfârșesc împlinit
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negrul topit în seninul de-acum
atât cât să adoarmă bănuiala
că tot ce-a fost cândva e doar fum.

Binecuvântare
Un cuvânt se roteşte,
confuz, nearticulat,
doar litere pale:
casă;

SONIA ELVIREANU
Maci pe zăpadă

nu e casa copilăriei,
cu smochinul din curte,
cu fântâna la poartă
şi apă proaspătă să astâmpere
setea de vise răsfrânte
în ochiul de apă,

Câmpul de maci,
răsăritul însingurat
căutându-ne,

nici casa mătuşii,
cu pridvor vechi şi străin,
în care nu tresărea inima de copil,
doar dorul de bunici,
cu păpuşa strânsă în braţe,
la poartă,

macii arzând în soare,
chemarea lor te-nfioară,
singură la fereastră,
un câmp alb,
cu urme de maci pe zăpadă,
şi aşteptarea,

o singură casă,
la poale de deal,
cu meri şi cireşi
în care fulguie flori albe
prin ramuri,

fulgi albi, tăcuţi,
se aşază
pe albul câmpiei,
şi aşteptarea,

a prins în umărul nostru
începutul în doi,
râsul viu, vocea de mătase,
lumina dintre pereţi,
cântecul, credinţa
în podul întins peste ape,

răsăritul însingurat
sub zăpadă.

Nimic nu e doar fum

căutarea,
liniştea lângă tine,
visarea,
cuibul dintre ramuri.

Clipa asta de-acum se prăvale
peste clipele zdruncinate din urmă,
absorbind mirosul plâpând al dimineţilor
stinse, tăciune în paharul cu apă,
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DANA GHEORGHIU
PROVINCIA DIN NOI
Cum scrieţi? Mai exact, cum vă scrieţi cărţile,
am fost întrebată, atunci când realitatea istorică sau
viaţa spirituală a unui spaţiu de largă respiraţie — în
cazul de faţă Banatul — vine în atingere cu ficţiunea,
alcătuind o creaţie literară?
Dacă cercetarea etnografică sau antropologică
sunt, în mod cert, cauzale, deductiviste, urmând cu
rigoare un plan al lor, prestabilit, logica creaţiei literare e diferită şi aşază materialul după linii de forţă proprii. În vreme ce adevărul etnografic, de pildă, tinde
să fie cât mai exact, adevărul literar tinde să fie plauzibil. Verosimil, cu alte cuvinte şi, prin aceasta, convingător.
Există mărturii ale unor scriitori care recunosc
că, în cazul unui anumit roman, bunăoară, ce-şi trăgea rădăcinile dintr-un fapt istoric, sau o anumită perioadă istorică, iniţial şi-au făcut proiecte riguroase
de elaborare a cărţii, dovedite pe parcurs inutile, căci
nu au fost respectate! O carte te ia cu sine, te trage
după ea, îţi pune în faţă neprevăzutul. Şi tocmai acest
neprevăzut, aş zice, citându-l aci pe Radu Ciobanu,
aflat într-un dialog cu Monica Pillat1 , „e cheia autenticităţii, inefabilul care întotdeauna ameliorează planul iniţial, raţional, conferind creaţiei fluidul vital,
căldura şi tensiunea vieţii“.
Cei care abordează un asemenea gen de literatură cunosc aceste „devieri“. Dar ele sunt valabile şi-n
cazul literaturii propriu-zise întrucât, dându-i deplină crezare lui J. L. Borges, „cărţile se scriu singure“.

Mai mult, ele izvorăsc din „memorie şi uitare“ şi abia
în clipa aceea, când te debaresezi de toate, poţi fi pe
drumul tău, cu adevărat.
Un roman se poate naşte din cele mai neaşteptate sugestii: o imagine vizuală, un glas sau un vis, o
aromă cunoscută, o stradă ori o fereastră deschisă. Mă
opresc aici, pentru că, în cazul meu, eliberarea fluidului creator a fost prilejuită de vederea unei ferestre deschise. Aflată la parterul înalt al unei clădiri destul de
părăginite, din cartierul copilăriei — faimosul Fabric
timişorean!
Vin în faţa dumneavoastră cu două volume: unul,
de povestiri: Die Fabrukler (Povestiri din Fabric). Evident, o carte a cartierului, nicidecum a mahalalei, ţin
să precizez acest lucru, întrucât Timişoara şi oraşele
bănăţene, în general, nu şi-au avut mahalalele, ci doar
cartierele lor. Şi al doilea, trăgându-şi, iniţial, seva din
primul, romanul Pesta. Nu Buda-Pesta, cum au mai
crezut unii, înşelaţi, poate, de titlul, ci Pesta, adică
Ciuma — Marea Ciumă, care a bântuit continentul şia ajuns şi pe meleagurile noastre, secerând o pătrime
din populaţia Timişoarei. În miez de secol XVIII.
Revenind, însă, la primul volum. La acea scânteie
care, aprinzându-se, a dus la scrierea lui. Cum spuneam, o fereastră deschisă, de la parterul înalt al unui
imobil. Zărită întâmplător. De pervazul căreia, cu
mulţi ani în urmă, stătea sprijinit un adolescent retardat: Erwin. Şi o povestire, întâia, scrisă dintr-o suflare,
purtându-i numele. Curând, revelaţia, trezirea. Conştiinţa faptului că pot scrie multe altele, asemănătoare,
povestiri izvorâte din acelaşi spaţiu, atât de familiar.
Extrase din acelaşi „lăuntric“, unde se conservaseră,
fără ca să ştiu ori să mă gândesc la ele. Lumea cartierului copilăriei, a acelei „provincii“. Provincia din noi,
existentă în fiecare, indiferent de întinderea ei, şi care
aştepta să fie resuscitată. Aşa simţeam.
Mi-am amintit, apoi, de două cărţi ilustre. Întâia,
cea a poetului american Edgard Lee Masters, cu a sa
Antologie a orăşelului Spoon Rivers, unde citirea unor inscripţii funerare îi este un veritabil stimul în a da viaţă
unor personaje şi, prin ele, unei întregi comunităţi.
Recreeând un spaţiu, viu, colorat, clcotitor, plin de
dramatism şi de pasiuni — acela al orăşelului în care
aceştia au vieţuit. Consumându-şi întâmplările, mai
mult sau mai puţin obişnuite. Până la urmă, destinul.
Procedeu regăsit, de altfel, şi la Marin Sorescu, în ciclul
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La lilieci, unde cadrul atât de pitoresc al satului se Mi-amintesc de el\ea. Locuia pe strada vecină. Ori la

conturează, creşte, desăvârşinduse, odată cu „eroii“ săi,
ce-l definesc, „nemurindu-l“, şi-l împing într-un plan
imaginar, mai expresiv şi mai convingător decât cel
real, investindu-l cu atributele perenităţii. Fără să ştiu
de la început, instinctiv, înspre aci mă îndreptam.
Şi iată-i, ivindu-se pe rând, adulţi, copii şi bătrâni: Marcela şi Vanda, Pisti-bácsi, Johanna, Peter, Mihai,
Raika. Şi încă mulţi alţii. Personaje reale sau fictive —
amănunt lipsit de importanţă. Desăvârşind, însă,
laolaltă un „mythos“ şi-un „topos“: acela al Fabricului
timişorean.
Pentru această „punere în scenă“ am urmărit, cu
stricteţe, cadrul. Spaţiul cartierului, cu străzile, pieţele şi
parcurile sale. Şi mai cu seamă, m-am străduit să surprind şi să redau spiritul, cu totul particular, al acestuia,
menit să unifice masa umană. Definindu-i personalitatea, dată atunci, ca şi acum (dar într-o mai mică
măsură) de multietniile stabilite acolo. Cu alte cuvinte,
de oamenii locului, „aceşti inşi“, după cum observa
Cornel Ungureanu, „care nu mai sunt germani, maghiari, români, sârbi, sunt Die Fabrukler“. Aflaţi într-o
îndelungată convieţuire, lipsită de conflicte, ajungând
să aibă un limbaj comun, alcătuit din cuvinte amestecate. Înţelese, în primul rând, de ei, Cei din Fabric.
Vieţuitori ai „Făbrucului“ anilor ’50–’60. Puneam, o
dată cu ei, în bătaia reflectoarelor o lume apăsată, sub
vremurile de atunci, recognoscibilă, întru totul. Marcată de cozile nesfârşite, din zorii zilelor. De îngrijorările
numeroase, legate de traiul diurn. Raţii, peste tot. Şi
cartele: pentu pâine, textile, marmeladă. Canistre aşezate, cu-o seară înainte, la rândul format în faţa pompei unde se distribuia petrolul, necesar funcţionării
maşinilor de gătit. Chiar pentru iluminatul unor camere de la periferia cartierului, nu de puţine ori. Şi încă
multe altele, asupra cărora nu insist, toate acestea creionând şi recreeând o ambianţă veridică. Iar în acest
decor, personajele. Care trec, mereu, dintr-o povestire
într-alta, îşi interpretează partiturile. Uneori, în primplan. Alteori în plan secund. Închegând acel univers
zbuciumat al cartierului şi investindu-l, în final, cu
atributele perenităţii.
Am avut surpriza, după aparţia cărţii, să fiu oprită, uneori, pe stradă. Abordată de câte un cititor: „Vai,
ce bine aţi scris despre Pali!“, mi se spunea. Ori despre
Raika. Şi Pisti-bácsi. Sau Peter, Amalia, nea Sandu.
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capătul străzii. Îl văd (o văd), de parcă ar fi aievea!
Nu-i contraziceam. Dimpotrivă. Izbutisem, gândeam, să fac totul plauzibil! Un Pali, un Mihai, o Marcelă sau o Johannă puteau să se afle şi pe alte străzi,
zona era şi este întinsă. Dar spiritul ei rămâne şi a rămas, parţial, acelaşi. Pe asta am şi mizat: să resuscitez o
mitologie şi s-o reintegrez în cuprinsul cartierului.
Acum, aveam confirmarea: cei de azi, la fel ca şi
cei de ieri, se simt încă „acolo“.

Aşa cum menţionam, romanul Pesta îşi trage
rădăcinile din primul volum de povestiri. Intenţionam
o continuare a acestuia, dar frazele şi imaginile mi-au
„scăpat“ de sub control şi-au luat-o în mai multe direcţii, conducându-mă înspre un teritoru mai vast, acela al
oraşului, cu noi unghiuri de abordare, negândite iniţial.
Am optat, ca punct de pornire, pentru un spaţiu
cunoscut timişorenilor şi, totuşi, străin: cel dintre Hotelul Continental şi Muzeul Banatului, pe suprafaţa
căruia se întinde, acum, un parc. Locul unde, prin anii
’60, încă se mai afla Cazarma Transilvania — cea mai
mare clădire cazonă de acest fel, din Europa. Datând
din secolul XVIII. Evident, abandonată. Decrepită, la
acea oră. Şi devenită, cu timpul, un regat al şobolanilor
şi-un adăpost pentru vagabonzi şi alţi nefavorizaţi ai
soartei. O clădire sinistră, pe lângă care nu prea te
încumetai să treci seara. Ca o soluţie finală, propusă şi
aplicată de autorităţi, a fost dinamitarea ei.
Să fi avut vreo zece ani, pe atunci, dar amintirea
acelor zile a dăinuit. Am auzit bubuiturile, am văzut
guzganii alergând prin oraş. Şi sila şi oroarea pe care o
strânea apariţia lor. De aci a venit şi stimulul, gândul
de-a reda, la modul livresc, identitatea de odinioară a
locului. Cum, însă?
Prin personaje plauzibile, în primul rând. Mai întâi, prin figura lui Lewy Mayer, locuitor al Fabricului,
fost anticar, cu mintea zdruncinată din clipa în care iau fost distruse, de către noua putere, cărţile şi revistele
şi albumele de artă, cu alte cuvinte anticariatul. Comoara vieţii sale! El, Lewy, aparţine aceluiaşi trecut, al
anilor ’50–’60, iar obsesia lui, într-un fel oraculară, era
aceea a revenirii molimei. Prilejuită de distrugerea
Cazarmei, când vor fi sloboziţi şobolanii iar ciuma va
face din nou ravagii, ca în vechime. Drept pentru care
cerea salvarea clădirii, menţinând noianul de rozătoare
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între zidurile ei, spre a împiedica, astfel, nenorocirea.
În al doilea rând, cartea se sprijină pe reîntâlnirea a
doi prieteni, personaje aparţinând prezentului. Plimbarea lor prin parc va reactualiza istoria locului şi, in
extenso, pe aceea a oraşului, într-un final ajungându-se
la trei planuri paralele: de la Timişoara de azi, la aceea a
fostului anticar — ca o incursiune într-un trecut apropiat. Şi de acolo, la un strat şi mai profund — al evocării
trecutului urbei, din urmă cu trei sute de ani. Cu toate
nenorocirile şi izbânzile ce i-ai marcat „existenţa“: de la
cucerirea Cetăţii Timişoara, de către principele Eugeniu
de Savoya, la înmânarea cheilor oraşului, de către însuşi
Ahmed Aga, comandantul de până atunci al cetăţii.
Apoi, urmând şirul anilor, la Marea Ciumă de la 1738,
când o pătrime din populaţia oraşului a fost distrusă de
molimă. Şi înspre cele ce au urmat — evenimente, aflate
într-o continuuă tangenţă cu zona amintită. Extinse,
treptat, traversând secolele următoare şi culminând cu
strălucirea „Micii Viene“, renumită în întreaga Europă,
pentru „premierele“ sale.
Nebunia profetică a lui Lewy a atras în jurul lui o
şleahtă de copii, a căror misiune, stabilită de el, urma să
fie salvarea oraşului. Astfel, volumul se ramifică şi apare
în substanţa lui al doilea roman: acela al copilăriei. Roman marcat, în final, de pierderea inocenţei, odată cu
trăirea experienţei cutremurătoare a morţii, dată de priveliştea terifiantă a leşurilor de şobolani, distruşi prin gazare. E momentul trezirii, al înţelegerii zădărniciei lucrurilor. Şi, implicit, al maturizării. Nu voi insista asupra
conţinutului cărţii, mai mult decât am făcut-o, cât, poate, aş mai aminti grafia ei. Toate cele trei planuri - al prezentului, trecutului şi al evocării - le-am redat în mărimi
şi caractere diferite de litere - drepte, italice, italice bolduite - cu intenţia, sper reuşită, de-a limpezi volumul, de-a
face mai accesibilă calea înţelegerii lui.
Aş pomeni, în încheiere, ca o concluzie, cuvintele lui
Gheorghe Schwartz, care vin în sprijinul celor susţinute de
mine. Anume că, recuperarea unui topos şi a unui mythos
sunt esenţiale, într-o asemenea „aventură“. Numai atunci,
realul şi imaginarul conlucrează fericit, se intersectează
continuu iar autoarea are (...) mijloacele artistice de-a
prelungi faptul real în ficţiune, dea re-aşeza, după liniile de
forţă ale artisticului, chiar re-inventa, Timişoara durabilă
din minte“.
______________________

1 .Monica Pillat, Radu Ciobanu, Dincolo de aşteptare, Dialog
în larg, Editura Eikon, 2016

BORIS MARIAN
ALTĂ NOAPTE ALBĂ
(prozo-poem)

A doua noapte albă fără tine. Bine faci că nu răspunzi. Femeie să fi fost, aș fi făcut la fel.... Ești muză sau buză? Sau bluză? Milioane de oameni scriu.
trei oameni citesc. Un om memorează. El moare.
S-a întâmplar de multe ori ca unii pe care-i credeam morți să supraviețuiască, la fel și invers. Dă
de gândit. Dă de murit. Doi prieteni aveau o
amantă. Unul a murit. Al doilea a murit și el.
Amanta este veșnică. Eram la masă, unul a căzut,
altul a dispărut pe cer. Aburii vinului urcau. Mirosul de mistreț prăjit urca și el. Curprins de o veselie turbată, mistrețul viu a străbătut sala toată. Așa
ceva nu s-a mai văzut. A fost un poet mare care se
credea mic, a fost un poet mic care se credea mare
în alte părți. M-au cotropit poeții. De aceea am
trecut la proză, apoi voi trece la teatru, la critică și,
obligatoriu, la cimitir pentru un reportaj despre
istoria literaturii. Nu-mi pasă de criza mondială.
Îmi pasă că mor oameni, nu de boală, că și aia este
rea, ci de briceag, de exploziv, de credință, de neputință, de ură, de cianură, de tot ce vrei. Doamne,
de ce ne făcuși mișei? Mai suntem după chipul și
asemănarea Ta? Aș, de unde? Nici ecologiștii nu
au soluții. ne apucăm de imagologie, aia este, avem
imagini false în buricul creierului. Nu sunt bolnav
din dragoste, ba sunt. oricare leac e împotriva mea,
oricând de mi te-nchipui, tu ești prea departe,
când ești aici, mă-nchid precum o carte. Eu am să
spun, ești chiar destinul meu, cu tine-ncep să cred
în Dumnezeu, n-a fost și nu-i atotputernic, cuceritor, devin cucernic.
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GEO VASILE
Romanul de succes al unui proiect eșuat Manuc Bei
În continuarea lui “Manuc Bei”, Victoria
Comnea publică un al doilea volum (a zecea carte
din parabola sa epică !) ce-l are drept protagonist
pe același îndrăgit prinț armean Emanuel Mirzaian ( 1769 - 1817), Alexandropol, orașul lui Manuc
Bei (Eikon, București, 2016, 256 p.). Zugrăvit cu
aceeași empatică măiestrie, sub aceeași aură de
versatilă ubicuitate, noblețe, omenie, seducție,
chiar dacă puțin alterată de trecerea anilor, dar
mai ales de moartea iubitei sale secrete Alexandra
Marioritza Comnena, indimenticabila eroină ce-l
salvase, prin sacrificiul propriei vieți, de glonțul
ucigaș al sicarilor lui Vodă Caragea. Eroul
romanului, abia ieșit din colapsul psihic printr-un
fel de exorcism magic, deține în propriile mâini
firele epice ale povestirii ce se leagă și se dezleagă
prin flash-back-uri și monologuri interioare.
Fresca istorică din „Manuc” capătă amplitudine prin tablouri vivante de epocă, populate de
personaje, moravuri și atmosfera specifică mondenă, de data asta din saloanele palatului țarului din
Sankt Petersburg, în contrapunct cu acțiunea societății secrete a „Fraților Insinuanți sau Iluminații” (o variantă ruso-germană, se pare, a masoneriei.) ce-și propusese distrugerea celor ce au decis
soarta Europei la Viena, printre care și prințul
armean. Nu lipsesc culisele diplomației internaționale, evocarea războaielor napoleoniene,
aproape întreg parcursul vieții sale aventuroase,
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demne de romanele foileton semnate de nume
celebre tip Dumas sau P.A.-P. Ponson du Terrail.
Practic, în Alexandropol este vorba de ultimii ani
de viață ai prințului, stabilit, în fine, la Chișinău,
mai precis la moșia și palatul său din Hâncești,
după alipirea Basarabiei în 1812 la Imperiul țarist,
condus de Alexandru I., considerat a fi fost autorul Sfintei Alianțe, între Rusia, Franța și Austria,
un tratat ce stabilise o altă ordine europeană, în
primul rând în spiritul respectării monarhiilor de
drept divin.
Cel ce reușise să aducă la masa tratativelor
adversari ireconciliabili, continuă să-și joace rolul
de excepție, deasupra vremurilor și semenilor, slujindu-și idealul politic meliorist, aflat sub semnul
liberalismului și reformismului european. Decorat
de țar cu Ordinul Vladimir, numit consilier de stat
al Imperiului, Manuc înțelege că după numai opt
ani, adică la 1816, trăia într-o altă lume, plină de
ură și dornică de distrugerea a tot ce amintea de
vechile orânduieli. Așa se face că „oblastia”
Basarabia, deși formal oblăduită de țar prin
ocrotitoare legi speciale, va să ajungă un tărâm al
corupției și abuzurilor cinovnicilor ruși, mai ales
sub conducerea „namestnikului” rus Bahmetiev.
Manuc, căruia i se dusese buhul că ar fi unul
dintre cei mai bogați prinți din Balcani, devine
firește o țintă de suspiciuni, intrigi și spionaj. Ceea
ce nu-l împiedică să pună în operă și să finanțeze,
cu aprobarea țarului, firește, mărețul proiect al
construirii pe Dunăre a unui mare oraș-port,
Alexandropol, întru cinstirea lui Alexandru. Iși
aduce familia, iubitoarea soție Ma-riam și cei cinci
copii la palatul din Hâncești, prevăzut cu un
bunker pentru arhiva și corespondența sa secretă și
nu numai.
Meritul romanului Alexandropol este în primul rând vraja epică ce se transpune în nesațul și
plăcerea cu care se citește datorită și construcției
suple (4 părți și 40 de capitole scurte), subtilului
echilibru între ficțiune și atestarea istorică a
personajelor, evenimentelor și locurilor, științei
portretului, și mai ales a diseminării suspensului.
Căci nu e exagerat să spunem că odată cu transpunerea acelei perioade istorico-politice (primele
decenii ale veacului XIX), pe fondul căreia se
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profilează viața și lucrarea prințului armean și
totodată patriot român, în scene epice de o mare
intensitate, citim nu doar un roman fantasy, ci și
un policier. Policier ce se susține prin existența la
curtea țarului a Baronesei, alias Juliane de Krüdener, o aventurieră europeană, consilieră personală a tânărului, depresivului și religiosului
Alexandru, „profesoara” de meditație mistică a
acestuia, de fapt membră a Ordinului Iluminaților,
se pare o alternativă a masoneriei, fondat în Bavaria sec. XVIII, și condus de un Maestru al disimulărilor, inițierilor, recrutărilor, torturii, șantajului și
crimei. Expertă în științe oculte, dar și în arta
ipocriziei, insinuărilor, colportajului, Baroneasa,
alungată de câteva guverne sub supraveghere
polițienească, este pandantul malefic, diabolic al
îndrăgitului protagonist. Din același aluat otrăvit
este și plenipotentului Bahmetiev, trimis la
Chișinău la sugestia Julianei, aflat în slujba
aceluiași Ordin.
Așadar, aceștia primesc fiecare la timpul potrivit, misiunea de a-i elimina din scenă, fie pe
Stimov, subordonatul direct și informator al șefului
de cabinet și diplomat internațional al țarului,
Kapodistrias, fie pe Mirzaian însuși... De-aici
încolo romanul capătă o turnură rocambolescă,
exact pe placul cititorului contemporan, sastisit de
abisale analize și digresiuni. Așadar acțiune: Stimov, se lasă ademenit de o Dașa pe anumite străzi,
iar când își dă seama că i s-a întins o capcană, cade
pradă unui sicar al Baronesei. Din fericire scapă
cu viață. Raportează totul șefului de cabinet, acesta
alcătuiește un dosar cu piesele acuzării Julianei
(printre care și romanul isprăvilor sale erotoucigașe intitulat Valérie). Țarina decide. Exilarea
imediată a acuzatei în Crimeea.
Pe ultimele zeci de pagini are loc. așa cum se
cuvine în orice roman european de azi, epilogul,
alfel spus sfârșitul lui Manuc Bei pe care acesta și-l
presimțise din profeția chiromantei pariziene
Zerenda. Cu prilejul inspecției cazărmilor din
Basarabia efectuată de contele feldmareșalul rus
Levin. A. Beningsen, însoțit fiind de suita sa de
ofițeri, dar și de Bahmetiev, spre a duce la bun
sfârșit o misiune primită de la Maestru: suprimarea
lui Manuc. Așadar, domeniul de la Hâncești nu

este evitat, firește. Manuc îi găzduiește cu recunoscuta generozitate, pregătit fiind pentru orice eventualitate, inclusiv otrăvirea sa. Își făcuse testamentul, își trimisese familia la Chișinău, încredințându-șe însoțitorului său din totdeauna, Babic.
Prințul deținea antidotul otrăvii mortale pe care
un sicar din suita namestnicului i-o va strecura în
cafea.
Victoria Comnea oferă o pildă excelentă de
opera aperta prin sfârșitul romanului, dând satisfacție cititorului îndrăgostit de erou, prezentându-l
în ultima pagină în chip de sărman pelerin pe o
corabie în drum spre o mănăstire. Rolul său de mirean se sfârșise, proiectul construirii orașului Alexandropol eșuase. Noul său avatar va să înceapă.
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Warten

CHRISTEL UNGAR

Mit jedem Tag
ohne deine Worte
rückt mir der Tod näher.
Wäre nicht die Unruhe, die sich dagegenstemmt
mitjedemWindhauchKnochenfürKnochenbelebt,
würde die Kälte
auch den heißesten Gedanken
erstarren lassen.

Așteptare

Schließe den Mund nicht
er hat noch viel zu tun
so lange es dich gibt
in heißer Nähe

Cu fiecare zi
fără vorbele tale
moartea se apropie de mine.
De n-ar fi neliniștea care se împotrivește
și cu fiecare adiere de vânt învie os după os
frigul
ar îngheța
și cel mai fierbinte gând.

Nu-nchide gura
mai are multe de făcut
atâta timp cât mai exiști
în apropierea fierbinte

(Idia 20.10)

Abhängig

Ohne Dich

Gehst du von mir
hänge ich im Nichts
wie die Fäden
in einem
Hopfenfeld
im Herbst.

Seit du von mir gingst
fühl ich mich
wie ein vergessener Lautsprecher
in einer menschenleeren Stadt
dessen Laute hängenbleiben
wie Spinnweben in Häuserecken.

Dependentă

Fără tine

De mă părăsești
atârn în gol
ca ațele
într-un câmp
de hamei
toamna.

De când m-ai părăsit
mă simt
ca un megafon uitat
într-un oraș pustiu
sunetele sale atărnând
ca pânzele de păianjen în colțurile caselor.
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acolo
pe povârniș
când fericirea
era tangibilă?

Rot
Die Bemalung die ich Dir verpasste
war mein Schrei nach Farbe
nach dem Schweigen im Nebel
der alles in Grau hüllte
durch den du mich geschleift hast
wie einen Blinden
damals als die Welt erzitterte
ein Feuer das mitten im Eis brennt
und verbrennt.

Klagemauer
Unter der wartenden Haut
erklingen die Klaviersaiten
tonlos
während ihre Akkorde
zu sehnenden Händen
werden
die alles nehmen und geben
und immer wieder vergessen
die unzähmbaren Lieder
bei denen du weghörtest.
Jetzt singen nur noch die kahlen Wände
meine Klage gleitet an ihnen ab.

Roșu
Ce am pictat pe pielea ta
era strigătul meu după culoare
după tăcerea din ceața
care învăluise totul în cenușiu
prin care m-ai târât
ca pe un orb
atunci când pământul s-a cutremurat
un foc în mijlocul gheții
ce arde și mistuie.

Zidul plângerii
Sub pielea în așteptare
răsună corzile de pian
mute
iar acordurile lor
devin
mâini mânate de dor
care primesc si dau totul
și uită mereu și mereu
cântecele neîmblânzite
la care tu nu-ți aplecai urechea.
Acum mai cântă doar pereții goi
plângerea mea se prelinge pe ei.

Vergesslich
Immer noch
frag ich mich
ob es Apfelbäume
oder doch bloß
Trauerweiden
gewesen sind
am Hang
als das Glück
zu fassen war?

Uitucă

versiunea românească: BEATRICE UNGAR

Încă
mă întreb
oare erau meri
sau totuși doar
sălcii plângătoare

* Poeme din volumul Rot/Roșu , editura HONTERUS,
Sibiu - Hermannstadt, 2016. Prefață - NORA IUGA.
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Un drum cu pietre albe reflectând lumina lunii,
ochii de aur ai pisicii mele privindu-mă
aromele pământului în rodul soarelui,
o adiere uşoară, caldă ducând cu ea sarea mării,
un mic boboc de trandafir roz—mireasma
deschiderii lui,
Iubitul îmi şopteşte ”te ador”,
cu slăbiciunea sfioasă a ochilor fiicei mele
când sufletul ei îl întâlneşte pe al meu.

ÎNTUNERIC ÎNVĂLUITOR

CAROLYN MARY KLEEFELD
ÎN SĂLBATICELE ELEMENTE

Din cerurile tot mai întunecate
se iveşte acum felia de lună
ca o nouă rugăciune strălucind
şi păsările înalţă o salbă de sunete
în jurul pinilor falnici

Acolo--în sălbaticele elemente,
în întunericul de abanos nesupus legilor
pe vârf de munte,
când ea toată era simţire,
goliciune dăruită privirii--şi-a descoperit ea natura.

Entităţile de ceaţă cuprind orizontul
îmbrăţişează apoi vâlcelele
ca iubiţii ademeniţi de seară---umezind în linişte tot ce ating.

Acolo, în Nedesluşit,
spiritul i s-a vrăjit.

Şi cântul răsunător al mareelor în amurg
leagănă pădurea
să adoarmă în braţele
întunericului învăluitor

Acolo, în adâncul sacru
o aşteptau flăcările sfinte.
Acolo, în pustiul sălbatic
fremăta extazul cântecului ei strălucitor.

*Arbutus menziesii

ÎN SUBTILITĂŢI

CREDINŢĂ

În subtilităţi înfloresc eu --tremur firav al adierii atingând frunzele,
o lună nouă strălucitoare,
atingerea gingaşă a mâinii iubitei,
ciripitul păsărilor aşezându-se în amurg,
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Mireasma unui copac* dând în pârg
îmi seduce simţurile
când valurile crinilor albi
valsează cu dulcea adiere a vântului

Lujerii de glicină stau sub mantia iernii,
cu fiecare boboc strângându-şi taina
în falduri
ce va să fie la primăvară
ei nu pot să spună.
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se lasă pradă umbrelor dulci ale amurgului

Credinţa pluteşte ca o posibilitate
în palida găteală
după vălurile de-ntrebări
ale celor care tremură
în necunoscut

Grăbindu-se tare luna apare
în plinătatea-i strălucitoare
călătorind ca Zen prin cerurile nopţii
trimiţând raze argintii peste
apele tăcute ale unei mări nebănuite.

Aprinsă de scumpa amintire
a glorioasei înfloriri în anul din urmă,
credinţa poate să apară din nou
în orice clipă,
transfuzând-o pe cea rătăcită,
luminându-i calea

Şi totuşi această prinţesă suverană
curând va fi tăinuită
de grămezi de nori cenuşii.
Şi jocul divin continuă. . .

PSALM
CEŢURILE DESTINULUI

Vremelnic precum apusul
adumbrind creanga pinului
cu o tentă roşiatică, grăbită
ca norii plutitori
venim şi plecăm
prin vremuri

Ceţurile destinului plutesc
peste întinderea albastră a cerurilor.
Valul cenuşiu metalizat oglindeşte
norii albi, neliniştiţi.

Ce este esenţial
lăsăm iubirilor prin testament.
Ce contează, rămâne
în sufletele pe care le lăsăm în urmă

Scoţând strigăte stridente
şoimii dansează în zbor
întâlnindu-se în punctul
freneziei orgistice.

Ce facem cât trăim?
Înflorim prin zidirea sufletului nostru,
cioplindu-ne
în forma de care ne pasă cel mai mult ---dând ce avem mai bun în noi

Şi o fărâmă de lună argintie
mândră se uită de după un văl
îndepărtat, întunecându-se.
Câteva insule singuratice şerpuiesc
când fumul apusului se risipeşte,
lăsând cale liberă
farmecului magic al întunericului.

ZEN ŞI CERURILE

Cerurile debordează de miracole ---portrete vin dinspre Stăpân.
Prevestesc, poate, furtuna.

Apusul îşi aruncă
penajul aprins
peste bolta cerească
dând culoare stâncilor
Cu nuanţe de roz, apoi ametist.
Ziua puţin câte puţin
ALTER N AN ŢE
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MÂNIE TRANSFORMATĂ

să coborâm în noi şi
să ne ascultăm sufletele.

Este mânia combustibil brut
având neapărată nevoie de transformare?

CONCEPTE

Aşteaptă ea asemenea unei pânze goale
transformarea
prin infuzia psihicului nostru?

Conceptele, ca veşmintele pe care le purtăm,
Ajută la definirea noastră
Poate că înainte de cumpăra unul
Ar trebui să-l probăm ca să vedem dacă e bun
Şi cum ne face de fericiţi.

Mânia, să fie lipsa acceptării
vieţii, polarităţilor ei,
luminii şi întunericului ei, da sau nu?

Seamănă cu o chiurasă, lăsând impresia
că suntem protejaţi?
E ca un văl strâns
care ne împiedică să respirăm adânc?

Când accesul de furie
ne arde florile
nu ar fi spre binele nostru
să stingem flăcările
alchimizându-le din nou într-o cedare
ce ne-ar înverzi copacul?

Ne deprimă
ori ne stârneşte mânia?
Chiar avem trebuinţă de acel concept?

CHEMARE LA TĂMĂDUIRE

Concept înseamnă ”înţelegere”mai degrabă
decât priceperea definiţiilor
căzând pradă vicleniei lor,
de ce nu se cultivă
conştiinţa de sine tot mai vie. . .

Lumea întreagă suferă parcă
de o tulburare de stres post traumatic,
industria războiului
deschide orbeşte cicatricile de ieri
prin setea-i tot mai nestăvilită
de vărsare de sânge mai mare şi profit economic
Din adâncul rănilor noastre mai urcă
chemări neştiute.
Din vărsarea de sânge
se-ntrupează renaşterea---verosimilă pentru indivizi,
verosimilă pentru ţări.
Tămăduirea pare posibilă
mai mult indivizilor decât naţiunilor.
Tămăduirea personală
se întâmplă doar atunci
când suntem destul de încrezători
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CAROLYN MARY KLEEFELD

Născută în Anglia, poeta, scriitoarea, artistul plastic
Carolyn Mary Kleefeld, a crescut în California de Sud
şi a studiat arta şi psihologia la UCLA (University of
California, Los Angeles). Autoare a nouăsprezece cărţi,
Carolyn locuieşte, studiază, scrie şi pictează în Big Sur,
California. Cărţile ei au fost traduse în coreeană, arabă,
bulgară, română şi Braille. Este invitată să susţină momente
poetice în universităţile de pretutindeni. Lucrările ei de
artă sunt prezente în galerii, muzee şi colecţii particulare.
traducere și prezentare: OLIMPIA IACOB
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De o vreme Costan trăia cu moartea. Însă o
privea în ochi. I se uita exact în pupile. Morţii îi
venea să-l stupească. Morţii îi venea de-a dreptul
să moară... Cum să se uite un viu la moarte, să o
străfulgere? Ce chestie, cu trăirile astea!
Costan nu îşi mai aminteşte cum s-a născut,
când s-a născut. Să fi fost prin 1900?... Acum suntem în 2000... Nu şi-a adus aminte niciodată. El nu
are amintiri. Aşa este şi în romanele ruseşti despre
moarte şi despre viaţă. Este omul fără amintiri, este
un fel de unicat. În cheamă Costan şi mai ştie naiba cum. Dar nu e ticăit, nici hăbăuc. Nici nebun.
Nu este nici prost. Însă moartea a fost prezentă la
naşterea lui. Atunci l-a şi luat în calcul, l-a trecut
pe tabel, pe frontispiciu. Din acel moment, de la
Bătrâneţe fără tinereţe şi moarte fără de viaţă acea făcătură, i se spune: De-a’ lui Căcătoi...
- fragmentO fi fost viu, dincalte că acum stă la sporovăială cu moartea.
Nu toată lumea, tot omul, toate suflările iuDe o vreme trăia cu moartea. Îi puse pe cap besc moartea. Este un privilegiu, se pare, zic
cipcă şi la urechi cerceluşi. Faptul fusese cam de filosofii, să iubeşti moartea. Filozofi antici. Nici
totuluitot. Părea, însă, că o iubeşte.
Dumnezeu nu ştie cum unele chestii de gândire sVino, moarte! Vino, moarte!... Hai să plecăm au păstrat de atunci. Numai, zic unii mai de dinîmpreună... Doar nu voi trăi cât Bănceasca. Băn- coace de Războiul Troian, precis numai moartea a
ceasca este un deal imens, ca o măgură, ca un avut grijă de ele. Este mare lucru să colaborezi cu
munte, acoperit însă numai cu iarbă rea, fără moartea.
tufişuri. Face umbră peste localitatea de la poale,
Viaţa?... Nimicul este mai puternic decât viaţa.
când răsare Flăcăroiul. Pe coastele acelea nu creşte
Costan a lui Vântu nu îşi aminteşte nici când
decât fâşcă pe care o pasc nişte vaci slăbănoage.
şi cum a fost tânăr. Nu a avut această preocupare,
Abia şoptea cuvintele. Era Costan al lui Vântu, să se privească pe sine. De fapt, Costan nici nu ştie
zis Căcătoi. Abia şoptea silabele pentru ca să nu fie ce procedeu există undeva în fiinţa umană care se
auzit de străbunică-sa...
numişte amintire. Care presupune că trebuie să-ţi
Ce femeie era străbunica!... Aşa ceva nu a vă- aminteşti cine ştie ce din propria viaţă.
zut nici America. Numai în România făptura putea
Dar, dacă eşti o fiinţă care nu ai viaţă? dacă
să aibă loc şi desfăşurare.
eşti o fiinţă care nici nu vei avea viaţă? dacă eşti o
Moartea este un fel de viaţă mai simplificată. fiinţă asemeni unui abur? O vâlvătaie de pe lacul în
Nu doare cum doare tinereţea. Când apare, moar- care toţi peştii, vietăţile sunt moarte?...
tea vine şi se aşează pe un taburet şi stă năucă. Are
Astăzi însă, Costan e împăcat, trăieşte. Moaro privire lungă, cum au vacile. Numai boii nu au tea dansează de bucurie şi fericire. Apoi se aşază pe
privire, asta din pricina că boii nu au niciun viitor. podea ca o vie care rodeşte struguri. Costan al lui
Viaţa cea mai abitir, energia din boaşe le-a fost lua- Vântu dansează şi el, în felul său de a dansa. Când
tă, ca la eunuci. Ăştia, eunucii, când stau de vorbă dansează, Costan nu dă din picioare, nu îşi flutură
cu o persoană – nu are importanţă sexul persoanei mâinile, nu-şi răsuceşte capul pe gât cum fac
– nu sunt în putere să privească în ochii acelei clovnii. Doar muşcă aerul şi în locul dansului,
fiinţe. Eunucii privesc în pământ. Aşa privesc şi mişcă ceva, ca un fel de urticarie, ca aripile unor
boii.
fiinţe despre care el a citit în câteva cărţi. A aflat
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Costan că acelor nevăzute le spune îngeri. Din
păcate, zic unii, erau îngerii morţii. Se bucurau
ăia, îngeraşii mov, de dansul ciudat al lui Costan
ca nişte nefăcuţi. Erau puzderie. Sunt şi acum.
Într-o zi a venit în vizită viaţa.
Curtea lui Costan, aşezată în faţa unui bloc
de fier, era plină de pomi cu pere putrede şi mere
stricate. Avea şi trei cireşi pe care fructele se
uscaseră, încât nici ciorile nu le mai mâncau.
Costan avea şi un nuc în grădina lui. Nucul era
singurul pom pe are îl admira. Făcea nuci de aur.
Când crăpau cojile verzi de nucă, pocneau în
iarbă, Costan se arunca pe burtă şi se tăvălea peste
drupe. Avea purtare şi apucături de zmeu. Nucile
erau de aur. Iar Costan se punea pe mâncat nuci.
Nu îndrăznea nimeni să vină ca să-i fure nucile.
În jurul casei lui nu locuiau feţi-frumoşi care să
facă pe paznicii, ca să ducă tătânelui lor,
împăratul, un bol cu nuci aurii. Costan, la vârsta
lui, cu barbă şi păr alb, era şi un foarte bun arcaş.
Odată a nimerit un uliu din zbor. Uliul ochise o
nucă de aur.
Într-o după-amiază întră în curtea lui Costan, zis Căcătoi, o baiaderă, o zână, o mazoană
fără cal. Nu avea cal. Avea în schimb o lance, un
fel de lance. Mai bine spus o halebardă.
Costan care stătea cu burta pe nucile de aur,
ridică capul, un bostan urât cu nas mare şi o lumânare arzând în dosul pineal. Fata, infanta, apariţia în curtea blocului unde locuieşte Costan, la
un semn făcut din partea cealaltă a blocului de locuinţe, încremenise. Rămase pe iarbă, desculţă,
într-un picior. Celălalt picior nu i se mai vedea.
Doar Costan a lui Vântu i-l vedea.
Tu cine mama dracului eşti? sări Costan în
picioare scuturânduse de cojile de nuci care nu
mai erau de aur. Miezul lor, doar, fusese de aur.
Eu sunt sora mai mică a morţii, zise fiinţa,
care îşi schimba culoarea ochilor cum schimbă
vitezele un pilot de probe auto.
Îmi pare rău, însă prietena mea, moartea,
tocmai a plecat.
Păi, tocmai de aceea am venit eu, vorbi cu
claritate amazoana, mişcând din halebardă în sus
şi în jos.
Pe mine, mama, m-a dezvăţat de viaţă atunci
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când m-am născut. Apoi, la şcoală am făcut acelaşi
lucru. Din cauza asta am avut tot timpul scăzută
nota la purtare. Mama nu ştia ce să mai facă. Tata,
la fel, habar nu avea cum să mă înveţe câte ceva
despre ce înseamnă a trăi... Aşa că, marş de aici,
până nu pun aricii pe tine.
Costan simţise că vorbise prea mult într-o
astfel de împrejurare.
Hai, marş! strigă al lui Vântu.
Părul negru al amazoanei se făcuse albastru.
Atunci apăruse calul, calul râncheză, îl apucă de
dată pe Costan de burta cămaşei şi-l azvârli în
fântână. Fata albastră nu râse. Costan al lui Vântu
reuşise să se prindă de lanţul cumpenei şi coborî în
răcoarea colacilor. Acolo bău apă. Peste gura
fântânii apăru capul calului care începu să râdă.
Amazoana infantă se lipi de coama calului.
Calul se făcuse galben, baiadera apăru îmbrăcată
în cârpe, şi ea cu părul galben. Se duse sub nuc. Le
culese pe toate. Erau de aur. Şi sora morţii plecă,
sărind poarta gardului de ciment ca la echitaţie.
Costan se trase afară din fântână cu destul efort. Însă când să păşească peste ghizd se întâlni
faţă în faţă cu prometeul Primăriei, omul cu banii,
casierul.
Am venit, spuse acela. Ăla avea o figură de ladă de cuie.
Lasă-mă să ies! strigă Costan, ţinându-se cu o
mâna de cumpăna fântânii din curtea blocului.
Nu te las, boule! Bâtrân împuţit! Deja miroşi a
cimitir!
Tu miroşi! bubui Costan a lui Vântu... Habar
nu ai, cloşcă ce ieşti, bâtrâneţea mea este veşnică.
Tinereţea ta miroase a lână arsă.
Costan îşi luă avânt, se holbă la împuţitul de
prometeu al Primăriei ca la o balegă, scoase din
buzunarul de la spate două nuci de aur şi i le băgă
în gură.
Roade, potaie!
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(continuare în numărul 3 (16) 2017)

Heimweh
Möcht‘ dir gern die Wiese zeigen,
wo ich einst spazierenging,
tanzte schon als Kind den Reigen,
als der Mond in müden Zweigen
und an stummen Wipfeln hing.

HANS DAMA

Wo der Himmel sich der Erde
klanglos fügt zur Einheit hin,
hurtig sich gleich einer Herde
zauberhafte Wesen zieh‘n.
Will dir von dem See erzählen,
dessen klares Auge strahlt,
in des Waldes tiefsten Seelen
dunkelgrüne Iris malt.

Zwischen Tageszeiten
Heranpirscht sich der Abend leise,
umfängt gar gütlich Tag und Nacht;
von fernher wehmütige Weise
als Abschiedsständchen dargebracht.

Gähnend dösen enge Zeilen,
die wie Bühnenbilder steh‘n,
wenn durch die verwaisten Gassen
bleierne Gedanken geh‘n.

Der Wandrer müde, lauscht ergriffen,
dem wehmütigen Abschiedsklang;
dem Tag die Augen zugekniffen,
erlöst lieblicher Nachtgesang.

Zigeunerberg in Rekasch
Schneeverhüllte Rebarmeen
träumen wintereingeweißt,
ahnungslos im Windverwehen
nächtens Eisigfrost scharf beißt.

Allmählich schweigen Wald und Wiese,
in Überflutung Nachtesruh;
fern lärmt die Stadt als Ballungsriese
deckt Unzulänglichkeiten zu…

Rebtentakeln eingefroren,
Hüllen wehren ab den Sturm.
Wand’rer stapfet traumverloren
hoffnungsfremd – kein weisend Turm:

Wirre Gedanken ruhn und klaren,
Entspannung greifet um sich her.
Die Fleißesstunden mühsam waren,
und das Gemüt belastend schwer.

Finsternis: sein Lichtlein fehlet,
kein Geleit zum warmen Herd,
Zeitegal, wenn schon nichts zählet
hier auf dem Zigeunerberg.
Endlich lichtscheu Mondeskreise
blassen spärlich Existenz;
trancebefallen, Schritte leise
revanchierend Reverenz.

In Traumwelten versenkt, vergraben,
entsteht gar manches Paradies,
in dem sich zielerreicht nun laben,
die Glück im Alltag stets verließ.
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Fremder daheim

Abendhauch
Der Abend schluckt des Tages Mühen;
erschöpft hinkt noch ein kahler Wind,
Verlass‘ne Wolken wollen fl iehen,
wenn Nebel durch die Weiden rinnt.

Wiedersehnsfreuden berauschen
heute mich sicherlich nicht.
Niemand ist da, um zu lauschen,
wenn fremder Heimkehrer spricht.

Den Atem halten an die Dächer,
husten dann trotzig in die Nacht,
die hunderttausend Augenlöcher
zu frühen Träumen mitgebracht.

Stolz paradierten einst Straßen,
heut‘ stehn sie öde und kalt;
Häuser das Leben vergaßen,
Höfe verlieren Gestalt.

Die Sehnsucht tropft aus spitzen Qualen;
gleich Perlen fange ich sie auf
und öffne lautlos ihre Schalen –
daraus strömt grauer Weltenlauf.

Einsame Stätten der Kindheit
winkten vertraut wie jetzt fremd,
gähnende Leere für Allzeit,
drüben ein Haustor verklemmt.
Würde verstreun nur die Pappeln
über die Landstraße hin.
Wege im Abendschein zappeln,
wollen der Heide entfl iehn.

Es reift der Wein
Jahrhundertg’wölb im kitzelnd Glucksen,
du brütest aus im Fässerbauch
mit heiser stöhnend – vollem Schluchzen
den Traubensaft nach altem Brauch.

Und wenn Akazien jetzt greinen,
tröste ich sie aber kaum.
Ich hab‘ mein eigenes Weinen,
und mit mir weinet der Raum.

Es jagt dem Most die stillen Wehen
hinauf und klart den Silberbart
ihm frei, läßt Maligane stehen,
ihn fruchtig perlen, würzig-zart.

Einsamkeit spinnt ihre Netze
für den Unendlichkeitslauf.
Ich aber halt‘ ein paar Sätze
fest: geb‘ die Heimat nun auf...

Hineingetragen hat die Sonne
das Gold der Stunden wochenlang;
nun beiße ich mit Kennerwonne
in dies Aroma und im Zwang

Banat, im Sommer 1991

des Nasenpendels steigt’ s in Stückeln,
befällt, betäubt mich, und im Kranz
des Duftes treibt das Bacchusprickeln
hinein den gralenhaften Glanz.
Nun darf der Gaumen sich ergötzen,
Uralt das Spiel und doch stets neu,
solang den Tropfen wir noch schätzen,
halten dem Winzer wir die Treu‘.
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MIREL BRATEȘ
Alibi cu Rebecca*
(...) Mai mult decât un exercițiu de gen literar, Jur-

nalul Rebeccăi devine, pe parcurs, printr‐un simplu
coude, o ficțiune – un „roman”. O narațiune disimulată o dată cu paginile în care schimbă (în afară de
„minciuni sincere") toate elementele propriei biografii
în subiecte captivant‐detectivistice, preface diverse fapte
obişnuite în „reconstituiri”, abilă, în tandem şi complice cu delincvenți patentați, vârându‐se în pielea
unor personaje viclene, „şmecheră cu legitimație”,
care (cu o mare inventivitate, la nevoie şi Femeie
fatală, nurlie, etalându‐şi grațiile pentru a seduce
bărbați) duce la bun sfârşit diverse misiuni încredințate de Miliție.
Iată, de pildă, această nuveletă (în fapt, o nuvelă de mici dimensiuni, semnalată în Jurnal, din
primul rând, cu grafia pentru nota bene) – un text
ficțional care împrumută consonanțe‐cadru din
cinemaul sovietic popular „cu Miliție”, pelicule de gen
destul de tradiționale în vremea când Rebecca era
elevă de liceu şi mulți ani după aceea.

(N.B. Se făcea că trăiam din nou în ambienturi
cu personaje şi situații din lumea Miliției. Un scenariu
alternat în două planuri narative, până la un deznodământ încâlcit, agitat, pe care încercam să‐l înfrunt, în
partea finală.
Mențiune: Am rămas, în continuare, omul de
legătură al lt. col. Seceleanu (omul care a „instrumentat” racolajul meu în Miliție). Nu mai era un Don Juan
absolut, năpârlise... la propriu şi la figurat. Jocul său nu
maiera deloc acelaşi pe care îl ştiam. Îşi schimbase masca,

o cu totul altă înfățişare – vezi povestea cu jaful de la
Banca Națională!).
Scurtul scenariu al Miliției numit „Operațiunea
Vistiernicii” era construit, cu subtilitate, ca o mulțime
de note distinctive: 10 pentru junețe, 10 la etnicitate de
interes, evreiască, 10 pentru agerimea minții, 10 la examenul general susținut la absolvirea liceului.
Încadrarea mea s‐a făcut pe loc deoarece selecționerul acelui concurs, căpitanul Seceleanu, pe care
într‐a zecea şi a unşpea l‐am avut profesor de istorie şi
diriginte, mă cunoştea foarte bine, ca pe‐un cal breaz –
vorba dumnealui (deosebit de bogat în astfel de aforisme populare). Colegilor mei le oferea frecvent
exemple de „Să fiți ca Rebecca: putere de pătrundere a
problemelor, spontaneitate în raționamente şi răspunsuri, capacitate de relaționare şi de asociere!”. Chiar a
doua zi după selecție, Seceleanu mi‐a dezvăluit, în biroul său de la Inspectoratul Miliției, aşadar, în mod oficial, că încă de pe acum exista un document prin care
se consemna faptul că am fost angajată în cadrul unei
operațiuni ample cu nume de cod „Vistiernicii”, intitulată sugestiv „Tăinuitorii de cocoşei”. „Din prima
manşă!”, a precizat. „Şefu’, calul bun se vinde din grajd”,
l‐am persiflat un pic, în semiton. „Mă rog, mă rog…
Tu nu eşti în fază de test, pot să‐ți spun că eu personal
răspund de conducerea operațională a acțiunii. Avem
resursele umane necesare şi oameni valoroşi care să ne
asigure succesul!”. Dincolo de două, trei elemente
esențiale, a evitat să dea detalii, dar mi‐a povestit impresiile lui puternice… despre mine, când eram la
„vârsta de trecere”, în liceu. Emoțional? Rafinat? Cabotin? „…erai o puştoaică frumoasă şi enigmatică…
S‐au întâmplat câteva fapte când m‐ai surprins prin
abilitățile de a... pur şi simplu prin pofta enormă de a
te expune oricărui risc pentru a impresiona prin îndrăzneală… Mi‐am dat seama că… intuiție, calcul
mintal, poate al şaselea simț, nu mai ştiu ce… am
considerat, da, că eşti omul pe care ne putem baza…
Un spirit iscoditor. Am asociat şi am considerat, da, că
eşti tipul fetei inteligente care ți‐ar plăcea să lucrezi
într‐o sferă de aplicare în serviciu secret, în sistemul
polițienesc. Nu‐ți spun minciuni, zău! Te priveam, de
pe atunci, ca pe un personaj detectiv, învăluit în
mister...”.
La şedința de „lansare” a acțiunii a venit şi boss‐ul
mare. Ne‐a trecut în revistă, pe rând, cu date biografice
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şi caracteristici de interes informativ. Pe mine m‐a plasat la sfârşit, ca o evidențiere, prin apartenența la comunitatea evreilor, cu evaluări reproduse întocmai cu
cele din nota de relații întocmită de Seceleanu: „Pe
deasupra calităților ei foarte bune, un element special,
de mare mobilitate în serviciu, este dat de faptul că se
trage dintr‐o familie evreiască şi trăieşte printre oameni ale căror obiceiuri şi soi de limbă le cunoaşte,
vreau să spun felul de exprimare idiş – ceea ce se
potriveşte absolut cu legăturile derivate din activitatea
noastră”.
După ce am traversat‐asimilat întreaga procedură de cod, „Operațiunea Vistiernicii” începea să aibă
propria sa viață şi atunci am intrat în scenă (cu tupeu!).
Primeam, săptămânal, o listă cu câteva nume de urmăriți cu insistență, persecutați cu duşmănie sau din alte
neînțelegeri… („A nu vedea pădurea din pricina copacilor!” – Seceleanu, în stilul lui, pentru a nu lăsa loc de
speculații).
Hopul începutului!
Marele bulevard, case cu unu‐două etaje deasupra magazinelor cu firme şi vitrine ample de pe marele
bulevard, zarva, tămbălăul acela însoțit de certuri şi
scandal, jocuri ale speculatorilor, borfaşii, gheşeftarii
cu cazier bogat, falsificatorii şi „scamatorii” versați cu
monede de aur şi argint, medalioane, „mahmudele” cu
Franz Josef sau salbe cu galbeni falşi din „tunurile”
țiganilor. Un standard universal, aurul şi argintul! Sub
înfățişare simandicoasă de proprietari de magazine din
cele cu „mize mari”, de interes, am descoperit chipul
perfid şi falsul care nu mai puteau fi mascate. Nici măcar cu tapaj, aroganță şi trimiteri etalate într‐un lanț al
protectorilor cu rang înalt şi magistrați. A doua oară,
mâine‐poimâine, patronii, înştiințați dinainte, mă aşteptau pregătiți cu un purcoi de bani la vedere. Şefii?!
...Pe urmă, la o reluare mai aplicată a criteriului
special, „de interes”, am reuşit – cred, să identific miza
funcțională: cocoşeii! Interesul informativ al Miliției în
privința samsarilor era nesemnificativ, nu avea un înțeles special. Fără probleme, simplu, misiții erau ridicați de acasă sau de pe stradă şi închişi în detențiune
preventivă… (Subofițerii de la „Aur” îi luau în primire
şi aveau dezlegare să‐i abuzeze cât pofteau, uneori zeci
de luni încontinuu, până când denunțau absolut tot ce
ştiau despre „mânjiți”, în ordine – de la angrosişti la
doctori şi la zlătari.
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Subsolul „preventoriului”. Controlul era ațintit asupra
fişicurilor de cocoşei dosiți de bogătaşii şi „colecționarii” de coloratură evreiască. La ultima şedință de
instruire, boss‐ul mare ne‐a atras atenția că trecem la o
nouă etapă. „Vreau să vă transmit şi să vă ordon, a
spus, vom participa, chiar de mâine, la o mare desfăşurare de forțe, declarată de importanță națională, cu
un plan integrat prin ordin de la Partid”. În completare,
Seceleanu ne‐a vorbit ca sub incidența unui mare secret: „Mânjiții” au o mare cantitate de aur, de două sau
chiar de trei ori mai mult aur decât la Trezoreria statului! „Dragii mei, trebuie jucat foarte dur! Noi alcătuim o trupă de elită! Rufele murdare se...!”
Într‐un astfel de moment, şefii au găsit probabil
normal ca eu să mă ocup de Zigu, alias „Pizdeț”. Obiectivul „Zigu Făinaru, specialist în obstetrică, cap de afiş
pe «scara deținătorilor»”. „Tipul nu vorbeşte idiş”, m‐au
pus la curent, informativ, plus faptul cel mai important
în contextul misiunii, că la aproape 50 de ani, are obsesia banilor şi o mare slăbiciune pentru june. Totul a fost
regizat cu grijă şi… după un prim consult ginecologic,
la cabinetul său clandestin, o montare „la scenă” cu
alura de nimpho inamorata, geloasă pe toate feme-ile
care s‐au culcat cu el. Cu efecte de gen, fără grabă, am
făcut tot ce puteam (în momente intime cu demarcații‐tampon nesimetrice…) şi, puțin câte puțin, l‐am
sedus, judecând după formula lui expresă (o spun cu
suficientă autoironie): „Îngenuncheat pe podea, te‐am
absorbit prin toți porii! Fermecat, încântat!”. Zigu avea
pur şi simplu o stare de grație! Îmi dădeam seama că îi
căzusem cu tronc… După aproape o săptămână, înainte ca efectele pasiunii să se fi consumat, doctorul Făinaru s‐a trezit cu o condamnare de 10 ani, după ce i‐au
fost confiscate două picturi celebre şi o comoară de aur
estimată la aproximativ 3 milioane de lei.

* Fragment din volumul " Alibi cu Rebecca ", editura
Limes, Cluj, 2012
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VICTORIA MILESCU

VALERIU M.CIUNGAN

SUFLETE CARTONATE
E bine să ai la tine
cât mai multe suflete cartonate
şi când te întâlneşti cu prietenii
să le oferi câte unul
luaţi, citiţi
acesta este sufletul meu
bine legat, frumos ilustrat
m-a costat ceva dar merită
citiţi şi daţi mai departe
cu grijă să nu vă tăiaţi
în hârtia glasată
ori în vreo bucurie cu dinţii tari
care mi-a scăpat printre rânduri
dacă vă face să plângeţi
aruncaţi-l la primul coş, ori fumaţi-l
aţi făcut-o deja? No problem
va fi mai multă lumină
mai multă căldură în oraşul
cu fluturi dezorientaţi ...

CUVÂNT
Câte nu mi-au promis
prieteni şi duşmani
câte nu mi-au promis
cunoscuţi şi necunoscuţi
mari sau mici, săraci ori bogaţi
câte nu mi-a promis
chiar moartea
ce bine că azi
nimeni nu se mai ţine de cuvânt.

FRUMOASĂ ODALISCĂ
sã ştii demult nu mã mai impresionezi
cum stai şi leneveşti întinsã-n faţa mea
abia te mai ating, abia de îţi mai laşi atinsã
frumosul nud, albã, cucernicã, supusã odaliscã
şi regele e gol, pe umeri jderul a murit şi capa
de mãtreaţã îi e ninsã
sunt rege-nscãunat la curtea mea
sã ştii demult nu mã mai impresionezi
frumoasã odaliscã, cum stai întinsã, albã,
goalã-n faţa mea
în tumbe colorate de satin apare din decor bufonul
pare a fi vecinul, îmi mai citeşte seara din ziar,
pitici artizanali de ipsos în curte-i ţin isonul
sunt rege-nscãunat la curtea mea
coroana-i ruginitã, uitatã-n cuiul cheii de la poartã
tu stai frumoasã, albã odaliscã –ntinsã-n faţa mea
mici stele de pucioasã,o lampã micã lumineazã
universul cât odaia
acuma suntem singuri,aud materia plângând,
în ţigle cum începe ploaia
doar eu şi tu la un pahar de vin,o ceaşcã de cafea
sunt rege-nscãunat la curtea mea !
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PAUL SÂRBU
NOAPTEA CAILOR SALBATICI*
O firmă de mezeluri din Italia, puse ochii pe
caii crescuţi în semisălbăticie, în pădurile din inima
Deltei, pentru preţul de nimic cu care se înţelesese săi achiziţioneze. Cu această afacere fuseseră de acord
atât autorităţile locale, care voiau să strângă ceva bani
la bugetul comunal dar şi băştinaşii, dornici de câştig.
În general, localnicii împărţeau caii în două categorii:
cei de lângă casă, care le uşurau viaţa şi pe care-i
iubeau din tot sufletul, cu care-şi făceau toate
muncile zilnice, şi cei aşa-zis „sălbatici”, adică cei din
pădure, care se înmulţiseră necontrolat, ducând la
deşertificatea parţială a Pădurii Lethea... Despre cei
din urmă, oamenii spun că „sunt altceva”. Nu au milă
de ei, îi privesc ca pe o marfă, în ciuda mitului şi
prieteniei de secole dintre om şi cal...
Această temă a cailor sălbatici se dezbate la şedinţa
ordinară a Consiliului local, într-o sală a căminului
cultural. Primarul stă la prezidiu pe un fotoliu roşu,
împreună cu consilierii locali şi cu diverşi
reprezentanţi ai unor instituţii oficiale sau ONG–uri.
Primarul comunei se ridică în picioare, în faţa sălii
pline cu săteni, şi începe:
- Stimaţi concetăţeni, stimaţi consilieri locali, stimaţi
invitaţi!... Ne-am adunat azi ca să hotărâm prin vot,
în şedinţă publică, soarta „cailor sălbatici” din
comună. Fiind o chestiune vitală pentru noi, am
considerat că această decizie nu trebuie să atârne
numai pe umerii consilierilor locali şi ai primarului!
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Vom derula aici întregul film al întâmplărilor recente,
care au făcut să vuiască întreaga ţară, iar reprezentanţii instituţiilor oficiale şi trimişii diferitelor ONGuri, aici, de faţă, îşi vor prezenta argumentele pro şi
contra şi, în final, vom lua o hotărâre democratică ce
va reflecta voinţa majorităţii cetăţenilor comunei
noastre!...
Din sală se aude o voce:
- Să stârpim caii!...
De la prezidiu, Kabalinov, reprezentantul organizaţiei
pentru drepturile animalelor (O D A), îi răspunse:
- De ce să-i stârpim!? Suntem în secolul douăzeci şi
unu!... Nu mai suntem în evul mediu!... Vreţi să-i
torturăm şi să-i masacrăm?... Sunt fiinţe nevinovate
ale lui Dumnezeu!... Ne-am adunat aici, ca nişte
oameni sau ca nişte măcelari - să-i masacrăm?!...
Primarul intervine:
- De ce să-i „masacrăm”? Ce, pornim noi război
împotriva cailor? Eventual, hotărâm să-i livrăm către
abatoare... Câştigă şi cetăţenii, câştigă şi primăria un
ban... De trei luni n-am luat salariile, primăria e
aproape în faliment.
Anul ăsta, conform unui algoritm guvernamental ce
include densitatea populaţiei şi suprafaţa comunei,
noi, în aceste locuri izolate, nu primim bani de la
bugetul statului decât cât să ne ajungă salariile pentru
câteva luni... Suntem o zonă de subzistenţă, fără profit
economic... De când s-a desfiinţat ferma piscicolă,
oamenii nu mai au unde să lucreze, nu putem
beneficia de fonduri europene din cauza numărului
mic de locuitori, nici turismul nu-l putem dezvolta
pentru că nu avem infrastructură – nu avem drumuri
pe uscat şi nici alimentare cu apă... De aceea ar fi
binevenit un câştig material pentru toată lumea.
...Pe de altă parte, problema trebuie rezolvată democratic, având consimţământul majorităţii cetăţenilor!
Trebuie să recunoaştem că fără caii ăştia, satul poate
supravieţui, fără pădure, nu!...
Cele spuse de primar sunt întărite de Silvestru,
reprezentantul directiei silvice Tulcea:
- Aşa e! S-au înmulţit ca dracii prin pădure!... Acum
sunt vreo trei mii... Vă daţi seama, dacă un singur cal
roade într-o zi de iarnă scoarţa de pe un singur puiet
– şi, se ştie că, dacă a ros coaja copacului, acesta se
usucă! - într-o singură zi de iarnă dispar trei mii de
plopi, stejari sau frasini... Dar ştiţi foarte bine că un cal
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distruge tulpina a zeci de puieţi înt-o zi... Vă daţi seama ce dezastru!...
Din sală, Tarhon, un sătean milos, cu frica lui Dumnezeu spuse:
- Văd că nu piere pădurea... Cresc alţi puieţi... Trăiesc şi
caii, trăieşte şi pădurea... Are Dumnezeu grijă...
Silvestru îl repede:
- Dumnezeu a avut grijă până acum! De acum înainte
trebuie să avem şi noi, oamenii, grijă! Altfel, peste un
an vor fi patru mii de cai, peste doi ani cinci mii şi aşa
mai departe, iar pădurea dumneavoastră va fi tot mai
mică! După estimările noastre, peste alţi douăzeci de
ani nu va mai fi deloc! Şi atunci, ştiţi ce se va întâmpla?!
- Ce?!, întreabă curios, scărpinându-se-n cap, Noroşeanu, sătean care susţine că dusese un adevărat
război împotriva cailor sălbăticiţi din pădurea Lethea,
care, rupţi de foame, iarna trecută ar fi năvălit asupra
şurelor lui de fân.
Îl lămuri Silvestru:
- Acum, pădurea ţine pe loc dunele de nisip! Fără rădăcinile copacilor, vântul va aduce nisipul dunelor şi
va acoperi tot satul – nu va mai creşte decât vegetaţie
de deşert! Casele ar fi acoperite de nisipuri, iar izlazul
comunal ar dispărea!... Ia închipuiţi-vă ce s-ar întâmpla dacă nu am lua măsuri din timp!? Dacă nu am
avea trei mii de cai, ci treizeci de mii în pădure?...
Puteţi să vă imaginaţi?...
- Vă e teamă că vor aduce caii sfârşitul lumii? râse
Kabalinov.
- Caii vor ataca omul! spuse Noroşeanu. Ar trebui să
ne luptăm cu ei, la baionetă! Ori ei pe noi, ori noi pe
ei! Iarna trecută deja doi oameni au stat în spital, din
cauza lor! Mai bine să-i ucidem acum, cât suntem noi
mai tari!!...
În sală se auzi rumoare. Uşa se deschise şi, sprijinită
în două bastoane, gheboasă, zbârcită şi tremurând
din cap până-n picioare, intră, ca o stafie, aproape pe
nesimţite, cea mai bătrână femeie din sat, de nouăzeci
şi șase de ani. Unii căscară gurile şi, până să se dezmeticească şi să spună care-va ceva, aceasta îi avertiză
ridicând unul din bastoane, ameninţător:
- Aveţi grijă, mumă! Calul e ca şi omul! Nu omorâţi
caii: vă bate Dumnezeu! Lăsaţi caii să trăiască! Altfel,
satul nostru va fi lovit de blestem, de multe nenorociri! Urgie şi năpastă va cădea peste noi! Aşa să ştiţi,
mumă! Fie că va veni din sufletul omului, care se va

pedepsi singur pentru că şi-a mânjit mâinile de om
cu sânge de cal, fie că năpasta va veni din afară - că
duhurile cailor se vor întoarce în sat şi se vor năpusti,
şi vor intra în oameni, şi-i vor chinui, şi-i vor împinge
la tot felul de nenorociri... - într-un fel sau altul,
blestemul va cădea! Ca trăsnetele! Lăsaţi caii să
trăiască, mumă! Procleţilor!...
Interveni primarul:
- Bine, bine! mumă Marfeno! Lasă, că avem noi
grijă!... Ştim noi mai bine ce trebuie!... Du-te acasă, să
nu ţi se facă rău pe-aci! Du-te, hai! Şi bea un stacan
de rachie, că scade tensiunea!... Şi-ţi trece de năduf!...
Din nou se auziră râsete în sală.
Mă duc, mumă, da’ să nu uitaţi ce v-am spus!... Un
ceas mi-a luat ca să ajung până aici! Avusei un vis rău
noaptea trecută şi venii să vă spun... Se făcea că...
- Bine, mamaie, hai, lasă-ne cu visele, c-avem treabă!
spuse primarul. (Se întoarse către şeful de post) Ajuto, bă, să se deplaseze!...
- Lasă, că mă deplasez singură... Că mie mi-e frică de
poliţie!... N-am avut toată viaţa de-a face nici cu
miliţia, nici cu poliţia, cum i se mai zice acum!... Uite,
că plec! Să vă dea Dumnezeu mintea cea de pe
urmă!... Da’ tot nu vă spusei visul – că de-asta mă
târâi pân’ aci! Bătrâna ieşi singură, abia târându-şi
picioarele.
Învăţătorul satului, Pavel, spuse:
- Mai ascultaţi şi de bătrâna satului! Nu degeaba are
aproape un veac!... A văzut şi a trăit mai multe ca noi
toţi! Trebuie să ne debarasăm de mentalităţile comuniste! În ziua de azi o să ne punem în cap presa, televiziunile, organizaţiile pentru protecţia animalelor!
Nu e bine să daţi caii la abator!...
- Atunci ce să facem cu ei, dom’ profesor?! Îi punem
la vitrină? întrebă maliţios, primarul..
- N-ar fi rău să-i punem la vitrină!... Ar atrage mulţi
turişti! Ştiţi că oamenii din sat au câştigat ceva bani
ducând turiştii cu căruţele trase de caii domestici,
prin pădure, ca să vadă caii sălbatici... Sunt ultimii cai
sălbatici din Europa!... Să oprim măcar o parte dintre
ei... (......)
* Fragment din nuvela "Noaptea cailor sălbatici."
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